
๑ 
 

องค์ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ในเว็บไซต ์asean-law.senate.go.th  
จัดท าโดย 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญตัิแหง่ชาติ 
********** 

  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
ได้ด ำเนินกำรกำรรวบรวม บันทึก และจัดท ำฐำนข้อมูลกฎหมำยของประเทศไทยและประเทศ 
ในกลุ่มอำเซียน รวม ๑๐ ประเทศ รวมทั้งศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำยต่ำง ๆ ของประเทศไทย 
กับประเทศในกลุ่มอำเซียน โดยกำรจัดท ำเว็บไซต์asean-law.senate.go.th โดยควำมร่วมมือจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน๑ รวมทั้งหน่วยงำน 
ของภำครัฐที่เกี่ยวข้อง๒ ส ำหรับกำรด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำฐำนข้อมูลกฎหมำยในเว็บไซต์  
“asean-law.senate.go.th” นั้น เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรของวุฒิสภำ 
ชุดที่ผ่ำนมำ โดยคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของวุฒิสภำ ที่มีนำยสุรชัย  เลี้ยง
บุญเลิศชัย รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง ประธำนกรรมกำรฯ ซึ่งได้มีกำรรวบรวมข้อมูลกฎหมำย
ภำยในของประเทศในกลุ่มอำเซียนอันประกอบด้วย กลุ่มกฎหมำยด้ำนควำมมั่นคงและกำรเมือง  
กลุ่มกฎหมำยด้ำนเศรษฐกิจ และกลุ่มกฎหมำยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  
  ส ำหรับฐำนข้อมูลกฎหมำยในกลุ่มอำเซียนในเว็บไซต์ “asean-law.senate.go.th” 
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ของการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมาย 
  เพ่ือใช้ เป็นฐำนข้อมูลในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในด้ำนนิติบัญญัติโดยเฉพำะ 
กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติต่ำงๆ ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติให้มีควำมสอดคล้องกับพันธกรณี  
และควำมตกลงร่วมกันของประชำคมอำเซียนและเป็นฐำนข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน  
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนโดยทั่วไป ในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  
อย่ำงเป็นทำงกำรในปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ 
  ข้อมูลกฎหมายที่มีการรวบรวมไว้ในเว็บไซต์  
  กลุ่มที่ ๑) รัฐธรรมนูญของประเทศสมำชิกอำเซียน จ ำนวน ๑๐ ประเทศ/ฉบับ โดยมี 
กำรเปรียบเทียบตำมหมวดต่ำงๆ แต่ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถำวร  

                                                           
๑ คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และคณะอนุกรรมกำรรวบรวมข้อมูลกฎหมำย 
ในกลุ่มอำเซียน 
๒ หน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนับสนุนกำรจัดท ำเว็บไซต์และสนับสนุนข้อมูลกฎหมำย ดังนี้ 

๑. ความร่วมมือด้านการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน  โดยจัดท ำ เว็บไซต์  www.asean-
law.senate.go.th ได้แก่  ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์กำรมหำชน) และ ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (NECTEC)  

๒. ความร่วมมือด้านการสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน  
๑๘ หน่วยงำน อำทิ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กระทรวงแรงงำน กระทรวงยุติธรรม กระทรวง  
กำรต่ำงประเทศ 



๒ 
 

  กลุ่มที่ ๒) กฎบัตรอำเซียน ปฏิญญำอำเซียน และบันทึกควำมตกลงในเรื่องต่ำง ๆ ของ
อำเซียน รวมทั้ งกับประเทศคู่ เจรจำของอำเซียน  โดยมีตรำสำรทำงกฎหมำยทั้ งสิ้นจ ำนวน  
๒๐๙ รำยกำร/ฉบับ และ 
  กลุ่มที่ ๓) กฎหมำยตำมเป้ำหมำยควำมร่วมมือของประชำคมอำเซียนอันประกอบด้วย 
กลุ่มกฎหมำยด้ำนควำมมั่นคงและกำรเมือง กลุ่มกฎหมำยด้ำนเศรษฐกิจ และกลุ่มกฎหมำยด้ำนสังคม
และวัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่มอำเซียน จ ำนวน ๑๐ ประเทศ โดยมีกำรแบ่งตำมประเทศ แบ่งตำม
เสำหลัก ๓ เสำ และหมวดหมู่กฎหมำย อำทิ กฎหมำยมหำชน กฎหมำยเกษตร  กฎหมำยกำร
ธนำคำร  กฎหมำยแพ่ง  กฎหมำยกำรค้ำ  กำรสื่อสำรและกำรสื่อกฎหมำย  บริษัท  กฎหมำย
อำญำ กฎหมำยประกันภัย ทรัพย์สินทำงปัญญำกฎหมำย กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยภำษี โดยในขณะนี้ 
มีข้อมูลกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ ดังนี้ 

๑) ประเทศไทย จ ำนวน ๒๖๒ ฉบับ 
๒) ประเทศกัมพูชำ จ ำนวน ๒๕๙ ฉบับ 
๓) ประเทศบรูไนฯ  จ ำนวน ๒๕๘ ฉบับ 
๔) ประเทศอินโดนีเซีย จ ำนวน  ๑๔๗ ฉบับ 
๕) ประเทศลำว จ ำนวน  ๑๒๒ ฉบับ 
๖) ประเทศมำเลเซีย จ ำนวน ๕๙๙ ฉบับ  
๗) ประเทศพม่ำ จ ำนวน ๒๗๒ ฉบับ 
๘) ประเทศฟิลิปปินส์ จ ำนวน ๒๐๒ ฉบับ   
๙) ประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน  ๗๖๗ ฉบับ 

๑๐) ประเทศเวียดนำม จ ำนวน ๑๐๖ ฉบับ 
 

ฐานข้อมูลกฎหมายในเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. สมำชิกรัฐสภำ 
๒. ภำครัฐ 
๓. ภำคธุรกิจท้ังชำวไทย/ชำวต่ำงประเทศ 
๔. ประชำชนทั่วไป 
๕. ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

 

รัฐธรรมนูญของประเทศ
สมาชกิอาเซียน 

กฎบัตรอาเซยีน  
ปฏิญญาอาเซียน และ
บันทึกความตกลงของ

อาเซียน 

กฎหมายภายในของประเทศ
อาเซียน 

http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwecam.htm#Intellectual Property Law
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwecam.htm#Labor Law


๓ 
 

ช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ 
- http://asean-law.senate.go.th/ 

 

 
แผนงานหรือแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนในอนาคต 
  ส ำหรับแผนงำนหรือแนวทำงในกำร พัฒนำฐำนข้ อมู ล กฎหมำยของประ เทศ 
ในกลุ่มอำเซียนในอนำคตนั้น สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้พิจำรณำเล็งเห็นถึงภำรกิจส ำคัญของสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติในฐำนะที่เป็นองค์กรซึ่งท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ กล่ำวคือ กำรตรำกฎหมำยและกำรให้ควำมเห็นชอบ
หนังสือสัญญำใด ๆ กับนำนำประเทศหรือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเด็นที่เกี่ยวกับกำรเตรียม
ควำมพร้อมของประเทศไทยในกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำรในปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยได้มีกำรน ำผลกำรเสนอแนวทำงในกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลกฎหมำยของประเทศ 
ในกลุ่มอำเซียนในเว็บไซต์ “asean-law.senate.go.th” ที่ได้มีกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชำรัฐสภำ
อำเซียน (THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY : AIPA) ในกำรประชุมใหญ่สมัชชำรัฐสภำอำเซียน  
ครั้งที่ ๓๖ ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๘ ณ ประเทศมำเลเซีย เพ่ือสร้ำงควำมควำมเข้ำใจและขอควำม
ร่วมมือประเทศในกลุ่มอำเซียนในกำรสนับสนุนข้อมูลกฎหมำยภำยในของแต่ละประเทศและภำยหลังกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน จะมีกำรจัดท ำแผนงำน “การพัฒนาฐานข้อมูลและน าเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน” และ แผนงำน “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน” เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔) โดยในระยะเริ่มต้นจะแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น ๔ ปี โดยเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ – 
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรรวบรวมและพัฒนำฐำนข้อมูลกฎหมำยของประเทศในกลุ่มอำเซียน 
เป็นพันธกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำอันจะท ำให้กำรรวบรวมและพัฒนำฐำนข้อมูลกฎหมำยของประเทศ
ในกลุ่มอำเซียนเป็นภำรกิจที่จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำเว็บไซต์ “asean-law.senate.go.th” 

http://asean-law.senate.go.th/


๔ 
 

ให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน
ดังกล่ำว คือ 
   ๑. มีกำรบูรณำกำรข้อมูลกฎหมำยในกลุ่มอำเซียน ระหว่ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กับหน่วยงำนที่เป็นเครือข่ำยให้สำมำรถเห็นถึง
ภำพรวมของกฎหมำยของประเทศในกลุ่มอำเซียนตำมพันธกรณีในกำรเป็นประชำคมอำเซียน  
   ๒. มีฐำนข้อมูลกฎหมำยของประเทศในกลุ่มอำเซียนที่มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์และเปน็ปจัจบุนั 
โดยผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ 
   ๓. เกิดควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนและพัฒนำข้อมูลกฎหมำยในกลุ่มอำเซียนระหว่ำง
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติกับหน่วยงำนที่เป็น
เครือข่ำย 
   ๔. หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน มีข้อมูลกฎหมำยในกลุ่มอำเซียนส ำหรับเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนตำมวัตถุประสงค์ 
   ๕. มีข้อมูลกฎหมำยของประเทศในกลุ่มอำเซียนออกเผยแพร่ให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
และประชำชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงต่อเนื่อง    
 
สรุป 
 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลกฎหมำยในกลุ่มอำเซียนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนนั้น ถือเป็นภำรกิจที่มีควำมท้ำทำยเป็นอย่ำงยิ่งโดยมีเป้ำหมำยและควำมคำดหวังว่ำ 
เว็บไซต์  “asean-law.senate.go.th” จะใช้ เป็นฐำนข้อมูลในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนใน 
ด้ำนนิติบัญญัติโดยเฉพำะกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติต่ำง ๆ  ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติให้มี 
ควำมสอดคล้องกับพันธกรณีและควำมตกลงร่วมกันของประชำคมอำเซียน ตลอดจนเป็นฐำนข้อมูล 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนโดยทั่วไป ในกำรเตรียม 
ควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำรในปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้  
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