
 
พระราชบัญญัติ 

หลักเกณฑ์การจดัท ารา่งกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กฎหมาย”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  และ

ประมวลกฎหมาย  
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“กฎ”  หมายความว่า  กฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  บรรดาที่มีผล 
ให้เกิดภาระแก่ประชาชน  หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิ  หรือกระทบต่อ
สถานะของบุคคล 

“การจัดท าร่างกฎหมาย”  หมายความว่า  การจัดท าและพิจารณาร่างกฎหมายเพ่ือให้มีกฎหมาย
ขึ้นใหม่  ยกเลิก  ปรับปรุง  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 

“การวิเคราะห์ผลกระทบ”  หมายความว่า  การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
“การประเมินผลสัมฤทธิ์”  หมายความว่า  การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการบังคับ 

ใช้กฎหมายและกฎว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด  คุ้มค่ากับภาระ 
ที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่  หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่  
เพียงใด 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน  หรือในรูปแบบอื่นใด  และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายตุลาการ  
หรือเป็นองค์กรอิสระ  หรือองค์กรอัยการ 

“ผู้เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่  หรือได้รับหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากร่างกฎหมาย  กฎหมาย  หรือกฎ  อันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบการ  บุคคล  หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่   หรือได้รับหรือ 
อาจได้รับผลกระทบ  รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

(๒) กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ  รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์กระท าการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว 

(๓) หน่วยงานของรัฐซึง่มีภารกจิเกีย่วขอ้งหรอืที่ดแูลรับผิดชอบพ้ืนที่ที่ได้รบัหรืออาจไดร้ับผลกระทบ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 
“องค์กรที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  สมาคมหรือมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์  สภาหรือนิติบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่ได้รับหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากร่างกฎหมาย 

“ระบบกลาง”  หมายความว่า  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่จัดท าขึ้น
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  รวมทั้งการเข้าถึงบทบัญญัติ
ของกฎหมายของประชาชน 

“คณะกรรมการกฤษฎีกา”  หมายความว่า  คณะกรรมการกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา  

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น  และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพ  โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 

ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ  หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน  และน าผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน 

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

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่การจัดท าร่างกฎตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๖ ในการที่ศาลยุติธรรมจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษอาญา  โทษทางปกครอง  

หรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบังคับแก่คดีใด  ถ้าศาลเห็นเองหรือ 
คู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น  
ไม่สอดคล้องกับมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง   และมิใช่กรณีที่บทบัญญัตินั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอันเป็น
อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ  และยังไม่มีค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น  
ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อประธานศาลฎีกาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย   
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ในระหว่างนั้นให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้  แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า  บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ศาลจะไม่ลงโทษ หรือจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด  หรือ
จะก าหนดสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายแตกต่างจากที่กฎหมายก าหนดไว้  แล้วแต่กรณี  ก็ได้  ค าวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดไม่สอดคล้องกับมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ให้ใช้ได้กับ 
คดีทั้งปวงที่ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี  และในการนี้  ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว
ด าเนินการเพ่ือให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  โดยเร็วต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ศาลปกครองเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษปรับ
ทางปกครองที่ใช้บังคับแก่คดีใดนั้นไม่สอดคล้องกับมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ด้วยโดยอนุโลม  โดยให้อ านาจ
ของประธานศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  เป็นอ านาจของประธานศาลปกครองสูงสุด
หรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี   

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาของศาลทหารด้วยโดยอนุโลม  โดยให้อ านาจของ
ประธานศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  เป็นอ านาจของหัวหน้าส านักตุลาการทหาร
หรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด  แล้วแต่กรณี 

กฎหมายตามมาตรานี้  ให้หมายความรวมถึงประกาศหรือค าสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับ
กฎหมาย 

มาตรา ๗ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะเสนอแนะหรือ 
ให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง  การก าหนดแนวทาง  หรือการด าเนินการอื่นใด
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้  รวมตลอดทั้งให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนนิการตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๖  คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายจะก าหนดแนวทางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้ 

เมื่อมีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
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มาตรา ๘ การจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหากได้ด าเนินการตามที่บัญญัติ 
ในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญแล้ว  แม้จะไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ไม่ท าให้  
การจัดท าร่างกฎหมายนั้นเสียไป  

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐด าเนินการในเรื่องใด 
โดยไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  จะเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในเรื่องนั้น
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้  และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติตามแล้ว  ให้ถือว่าเป็น  
การด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดท าร่างกฎหมายหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้เป็นการเฉพาะ  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ดังกล่าวตามกฎหมายนั้น  

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศหรือ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก  เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๑๑ ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  รับผิดชอบในการจัดให้มี  
บ ารุงรักษา  และพัฒนาระบบกลางตามที่ส านักงานร้องขอ  เพ่ือใช้ในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น  การวิเคราะห์ผลกระทบ  และร่างกฎหมาย

ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น  รวมทั้งร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา 
(๓) รับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็นตาม  (๑)  
(๔) ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์  และ

เปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น 
(๕) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการ  

ตามหมวด  ๕  การประเมินผลสัมฤทธิ์  และหมวด  ๖  การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย 
(๖) เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนว่า

สมควรยกเลิก  ปรับปรุง  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายใด 
(๗) การด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก าหนด  
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การจัดให้มีระบบกลางตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก  แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็น 

ให้ส านักงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบกลางดังกล่าว 
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการรบัฟังความคิดเหน็  และการวิเคราะห์

ผลกระทบ  รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์เข้าสู่ระบบกลาง  และเผยแพร่ผลการด าเนินการดังกล่าวไว้ 
ในระบบกลางด้วย  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรูปแบบที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   
(องค์การมหาชน)  และส านักงานร่วมกันก าหนด 

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบความจ าเปน็  การรับฟังความคิดเหน็ 

และการวเิคราะห์ผลกระทบ 
 
 

มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีจ าเป็นต้องเสนอให้มีการตรากฎหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล
ความจ าเป็นในการตรากฎหมายและต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนว่า  
ไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น  คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชน  รวมทั้ง
ไม่สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย 

มาตรา ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง  และจะใช้วิธีการ
อย่างหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้ 

(๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
(๒) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
(๓) การสัมภาษณ์  หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น 
(๔) การส ารวจความคิดเห็น  
(๕) วิธีการอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเหมาะสม 
มาตรา ๑๔ ให้หน่วยงานของรัฐน าหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่างกฎหมายไปรับฟัง

ความคิดเห็น  โดยต้องประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟัง  
ความคิดเห็น  รวมทั้งข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหา  และความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือท าภารกิจในเรื่องนั้น  รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 
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(๒) ค าอธิบายหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย 
(๓) บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายใน 

ด้านการด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ   สังคม  สิ่งแวดล้อม  หรือ
ผลกระทบอื่นที่ส าคัญ  

(๔) เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้มีระบบอนุญาต  ระบบคณะกรรมการ  หรือ 
การก าหนดโทษอาญา  รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่หรือที่ติดต่อของผู้เกี่ยวข้อง  ให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หรือจะแจ้งให้ทราบถึงการประกาศตามวรรคหนึ่งก็ได้  โดยการแจ้งอาจ
กระท าผ่านระบบกลาง  หรือหน่วยงานของรัฐจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรทราบโดยตรงก็ได้ 

มาตรา ๑๕ เพ่ือประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็น  ให้ส านักงานรับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
ผ่านระบบกลาง  โดยส านักงานอาจเพ่ิมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็น  หรือเพ่ิมรายชื่อ
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองไว้ในระบบกลางด้วยก็ได้  

ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหรือบังคับการตามกฎหมายใด  หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย  รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นพร้อมด้วยที่อยู่ที่ติดต่อได้  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  และแจ้งให้ส านักงานทราบ 

การรับจดแจ้งและการแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายก าหนด  

มาตรา ๑๖ เมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐน าผลการรับฟังความคิดเห็น 
ไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดท าร่างกฎหมาย  และให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น  และสรุปความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ  
ให้ครบถ้วน  รวมทั้งการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่างกฎหมายตามความเห็น
ดังกล่าวพร้อมเหตุผล 

มาตรา ๑๗ ในการวิเคราะห์ผลกระทบ  หน่วยงานของรัฐต้องกระท าอย่างรอบด้านและ  
เป็นระบบ  โดยให้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดท าเป็นรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบ 

รายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดท าตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

(๑) เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายส าหรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  
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(๒) ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
(๓) สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจ ากัด 
(๔) ภาระหรืออุปสรรคต่อการด ารงชวีิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน  อันเนื่องมาจาก

การมีกฎหมายนั้น 
(๕) ผลกระทบต่องบประมาณ  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  หรือผลกระทบอื่นที่ส าคัญ  
(๖) เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต  ระบบคณะกรรมการ  หรือการก าหนดโทษอาญา  

รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๗) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  จ านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อุปกรณ์  และงบประมาณที่ต้องใช้ 

ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
(๘) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  ถ้ามี 
มาตรา ๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นตามมาตรา  ๑๖  และ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามมาตรา  ๑๗  ผ่านระบบกลาง  และจะใช้วิธีการอื่นใดด้วยก็ได้ 
มาตรา ๑๙ การจัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงหรือความปลอดภัย 

ของประเทศ  ร่างกฎหมายที่มิได้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับประชาชน  ร่างกฎหมายที่จ าเป็นต้องตราขึ้น
โดยรีบด่วนเพ่ือประโยชน์ส าคัญของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  หรือร่างกฎหมายอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน   
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นว่าจ าเป็นแล้ว  ให้ถือว่า
ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยชอบตามหมวดนี้แล้ว  และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้  หน่วยงานของรัฐ
จะไม่เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว  หรือจะเปิดเผย
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๒๐ สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาอาจมีมติหรือ 
ตราข้อบังคับให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายก่อนหรือ  
ในระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย 

 
 

มาตรา ๒๑ หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบและพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๘
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(๑) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  โดยในกรณีที่เป็นการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
หรือประมวลกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วย 

(๒) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
(๓) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๔) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือ 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 
(๕) ไม่ใช้ระบบอนุญาต  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน  

หรือมีกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ทั้งนี้  ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีระบบอนุญาต  การก าหนด
ระยะเวลาหรือขั้นตอนในการพิจารณายื่นค าขออนุญาตด าเนินการต่าง ๆ  ต้องค านึงถึงหลักการและ
สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

(๖) ไม่ใช้ระบบคณะกรรมการ  เว้นแต่เพ่ือก าหนดนโยบาย  หรือก ากับ  หรือก าหนดหลักเกณฑ์  
หรือเพ่ือการอื่นที่จ าเป็น  ทั้งนี้  ในกรณีที่น าระบบคณะกรรมการมาใช้  ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่ามติของ
คณะกรรมการผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดยต าแหน่งด้วย 

(๗) การมีบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครองหรือด าเนิน
กิจการทางปกครอง  ให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็น  ทั้งนี้  ในกรณีที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ   
ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุพินิจและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนตา่ง ๆ  ที่เป็นสาระส าคญั
ไว้ในร่างกฎหมายให้ชัดเจน 

(๘) การก าหนดโทษอาญาส าหรับการกระท าความผิดใด  ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การกระท านั้นต้องกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ  ความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง  หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม  
 (ข) เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพ่ือบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและ 

มีประสิทธิภาพเพยีงพอที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้ 
(๙) หลักเกณฑ์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
มาตรา ๒๒ การจัดท าร่างกฎหมายใดที่จะก าหนดให้มีโทษอาญา  โทษทางปกครอง  หรือ

สภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  หรือมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้การขออนุญาตหรือ
อนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไข  ที่จะก าหนดไว้
ในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง  ในร่างกฎหมายนั้นต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าวในทาง 
ที่เป็นผลร้ายแก่บุคคลจนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกว่าจะมีการออกกฎ
ดังกล่าวแล้ว 
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กฎหมายที่มิใช่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้ต้องมีการออกกฎ  หรือก าหนด 
ให้รัฐต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือได้รับ 
สิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้  หากมิได้มีการออกกฎดังกล่าวหรือยังมิได้ด าเนินการนั้นภายในระยะเวลา
สองปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ  และบทบัญญัติในเรื่องนั้นก่อภาระหรือเป็นผลร้ายต่อประชาชน  
ให้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลบังคับ  แต่ในกรณีที่บทบัญญัติในเรื่องนั้นให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชน  
ให้บทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับได้โดยไม่ต้องมีกฎหรือด าเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้  ระยะเวลาสองปี
ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกินหนึ่งปี  และต้องมีมติก่อนที่จะครบก าหนดเวลา
สองปีดังกล่าว 

ในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามวรรคสองบังคับแก่คดีใด  
ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควร  ให้ศาล  
ส่งความเห็นต่อประธานศาลฎีกาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  หรือประธานศาลปกครองสูง สุด 
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือวินิจฉัย  ในระหว่างนั้น  
ให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้  แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของ  
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  แล้วแต่กรณี 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ได้มีค าวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องใดเข้าลักษณะที่จะเป็นอันสิ้นผลบังคับตามวรรคสอง  ให้ประกาศ  
ค าวินิจฉัยดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

ค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องใดสิ้นผลบังคับตามวรรคสี่  ไม่กระทบต่อค าพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแล้ว  เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิด  
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สิ้นผลบังคับดังกล่าว  เป็นผู้ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดดังกลา่ว  
หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่กใ็ห้การลงโทษนัน้สิ้นสุดลง  แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกรอ้งค่าชดเชยหรอื
ค่าเสียหายใด ๆ 

ในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด  
ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะตามวรรคสอง  ให้ศาลด าเนินการตามวรรคสาม  
และเมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะตามวรรคสอง  ศาลจะไม่ใช้บังคับบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้  และให้ศาลแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การทุจริตแห่งชาติหรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายต่อไป 

ความในวรรคสาม  วรรคสี่  วรรคห้า  และวรรคหก  ให้ใช้บังคับแก่คดีที่อยู่ในอ านาจศาลทหารด้วย
โดยอนุโลม โดยให้หัวหน้าส านักตุลาการทหารเสนอเรื่องต่อประธานศาลฎีกา  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ในกรณีที่กฎหมายใดบัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยมีระยะเวลาตามที่ก าหนด  ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายนั้น
จัดท าร่างกฎทั้งปวงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  และในกรณีที่ต้องเสนอกฎต่อคณะรัฐมนตรี  อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันที่กฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับได้  ในกรณีเช่นนั้นให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจอนุมัติ
หลักการได้แม้ว่ากฎหมายนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม 

การด าเนินการตามวรรคสาม  วรรคสี่  วรรคหก  และวรรคเจ็ด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ร่างกฎหมายก าหนดให้ออกกฎเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  กฎดังกล่าวต้องก าหนดให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้  

(๑) ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการส าคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง 
(๒) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๓) สอดคล้องและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(๔) ต้องยึดหลักความพอสมควรแก่เหตุ  และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวม

จะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป 
(๕) ต้องยึดหลักความเสมอภาคและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 
มาตรา ๒๔ เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้   

ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแนวทางปฏิบัตใินการใช้ดลุพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
มาตรา  ๒๓  ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

แนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจตามวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุคคล
จนกว่าจะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  มิให้ใช้บังคับแก่การใช้ดุลพินิจในการด าเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ  และการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการสอบสวน  ไต่สวน  การบังคับคดี  และการวางทรัพย์  

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
การตรวจสอบผลการรบัฟังความคิดเหน็และการวิเคราะห์ผลกระทบ 

 
 

มาตรา ๒๕ ในการเสนอร่างกฎหมายหรือหลักการของร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี   
ให้หน่วยงานของรัฐเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(๑) ร่างกฎหมายหรือหลักการและสาระส าคัญของร่างกฎหมายที่จะจัดท าขึ้น 
(๒) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
(๓) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
มาตรา ๒๖ ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือส านักงาน  

ให้น าเอกสารตามมาตรา  ๒๕  มาประกอบการพิจารณา  และให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย  โดยในกรณีที่เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้อง

จัดท าร่างกฎหมายฉบับใด  ให้ส านักงานส่งเรื่องพร้อมความเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอให้ทบทวนหรือพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป 

(๒) ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๕  
และที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๓  การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย 

(๓) ในกรณีที่เห็นสมควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือการวิเคราะห์ผลกระทบ
เพ่ิมเติม  ส านักงานจะด าเนินการดังกล่าวเองหรือจะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการก็ได้  

มาตรา ๒๗ ในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา  ให้คณะรัฐมนตรีจัดส่งเอกสารตามมาตรา  ๒๕  
(๒)  และ  (๓)  และเอกสารตามมาตรา  ๒๖  (๓)  เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา  และให้เปิดเผย
เอกสารดังกล่าวไว้ในระบบกลางด้วย 

หมวด  ๕ 
การประเมินผลสมัฤทธิ ์

 
 

มาตรา ๒๘ ในหมวดนี้  กฎหมายให้หมายความรวมถึงพระราชก าหนดและประกาศหรือ
ค าสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายด้วย 

มาตรา ๒๙ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่กฎหมาย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) กฎหมายที่บัญญัติให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการด าเนินการตามกฎหมายนั้นแล้ว  
เช่น  กฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมาย  กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  กฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ 
ในทรัพย์สิน  กฎหมายจัดตั้งศาล  กฎหมายจัดตั้งจังหวดั กฎหมายเกี่ยวกับการออกเหรยีญ  ธนบัตร  หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  กฎหมายก าหนดยศ  กฎหมายก าหนดวิทยฐานะ 

(๓) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือการจัดตั้งหรือการจัดองค์กรของ
หน่วยงานของรัฐเฉพาะที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 

(๔) กฎหมายที่ก าหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแบบ  เช่น  
กฎหมายก าหนดครุยวิทยฐานะ  กฎหมายก าหนดเครื่องหมายราชการ กฎหมายก าหนดเครื่องแบบ  

(๕) ประมวลกฎหมาย 
(๖) กฎหมายอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๐ การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ด าเนินการประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย

และกฎที่ออกตามกฎหมายนั้นในคราวเดียวกัน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
(๑) การมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น  โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น  

ล้าสมัย  หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  

(๒) การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
(๓) การลดความซ้ าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย  
(๔) การลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
(๕) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎใดเห็นว่ากฎนั้นก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชน

หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะของบุคคลอย่างร้ายแรง  
ให้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะกฎนั้นเป็นการเฉพาะ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพบว่ามีกฎตามวรรคสอง  จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ  
ที่รับผิดชอบด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎนั้นเป็นการเฉพาะภายในเวลาที่ก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๓๑ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องด าเนินการโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
และพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการตามหมวด  ๑  บททั่วไป  และหมวด  ๓  การตรวจสอบเนือ้หาของ
ร่างกฎหมาย  รวมทั้งต้องค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  
เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย  

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) สถิติการด าเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย  
(๓) ความสอดคล้องหรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม

ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ  
(๔) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๓๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใดเป็นผู้รับผิดชอบ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น  ในกรณีมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับใดหลายหน่วย  ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น 

ในกรณีกฎหมายใดมีผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกันหลายคน  การก าหนดหน่วยงานของรัฐ 
ที่จะรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระท าโดยการปรึกษาหารือร่วมกัน 

ในกรณีกฎหมายใดไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดหน่วยงานของรัฐ
ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง 

ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ก ากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานของรัฐ  

มาตรา ๓๓ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกฎหมายและ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๒  ไว้ในระบบกลางภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๓๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระท าอย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้น  
มีผลใช้บังคับ  หรือทุกรอบระยะเวลาอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชน  และ
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์   เห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผล 
อันสมควร 

(๒) ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
(๓) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชก าหนดใดที่ตราขึ้นภายหลังพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

เป็นครั้งแรก  ให้กระท าภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับ  ส่วนครั้งต่อ ๆ  ไป   
ให้กระท าตามวรรคหนึ่ง  

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๕ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์  ให้หน่วยงานของรัฐกระท าตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้  
ในระบบกลาง   

เมื่อปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่า  กฎหมายใดมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ของการตรากฎหมายนั้น  หรือไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน  หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง  ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด าเนินการเพ่ือให้มีการยกเลิก  
ปรับปรุง  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้นโดยทันที 

หมวด  ๖ 
การเข้าถงึบทบญัญตัิของกฎหมาย 

 
 

มาตรา ๓๖ เพ่ือประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง  ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบการประเมนิผลสัมฤทธิต์ามมาตรา  ๓๒  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลูดังตอ่ไปนีไ้วใ้นระบบกลาง 

(๑) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
(๒) ค าแปลของกฎหมายเป็นภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน 
(๓) ค าอธิบายโดยสรุปสาระส าคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้ 
(๔) ความมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์  และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ตาม  (๑)  ให้หมายความถึงพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

ข้อก าหนด  ประกาศ  หนังสือเวียน  หนังสือสั่งการ  ค าสั่ง  ค าพิพากษา  ค าวินิจฉัยของศาลหรือ
คณะกรรมการ  การตีความกฎหมาย  การตอบข้อหารือ  หรือแนวปฏิบัติ  และให้หมายความรวมถึง
เอกสารหรือการสั่งการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีผลต่อการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐหรือประชาชนตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก าหนด 

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับกฎหมายใด  ให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายนั้น  เป็นผู้เผยแพร่ 

ในกรณีที่การเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อ 
ความมั่นคงปลอดภัยหรือประโยชน์ของประเทศหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล  
หน่วยงานของรัฐจะไม่เผยแพร่รายละเอียดบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
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กฎหมายใดไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง  ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานที่จะเป็น
ผู้จัดท าตามวรรคหนึ่ง 

การด าเนินการตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรูปแบบที่ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  และส านักงานร่วมกันก าหนด   

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๓๗ ให้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  และเมื่อแนวทางเกี่ยวกับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามหมวด  ๕  การประเมินผลสัมฤทธิ์  มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็น 
อันยกเลิก 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้การด าเนินการในเรื่องใดต้องกระท า 
ผ่านระบบกลาง  ถ้าการจัดท าระบบกลางยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าการด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นการด าเนินการผ่านระบบกลางตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๓๙ ในวาระเริ่มแรก 
(๑) ระยะเวลาสองปีตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  ส าหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้นับแต่เมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  
(๒) ระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา  ๓๓  ส าหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  
มาตรา ๔๐ บรรดากฎ  ระเบียบ  หรือมติคณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย  รวมทั้งการจัดท าร่างกฎหมาย  
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ 
การจัดท าร่างกฎหมาย  การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพ่ือประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย   และการเปิดเผย 
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต  ระบบคณะกรรมการ  การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ  และการก าหนดโทษอาญา  เพ่ือให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ  ไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินความจ าเป็น  ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลัง 
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเพ่ือพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป   และ 
การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน  ทั้งนี้  ตามนัยมาตรา  ๗๗  ประกอบกับมาตรา  ๒๕๘  ค.  
ด้านกฎหมาย  (๑)  และ  (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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