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นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

ร่

างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทำ�ร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท� ำ ร่ า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดทีม่ ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี)
โดยได้รบั การบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕๐/๒๕๖๑ เมือ่ วันศุกร์ที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ในวาระที่หนึ่ง และลงมติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง
มีจ�ำนวน ๒๑ คน เพื่อพิจารณา โดยมีก�ำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้
ปั จ จุ บั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาในวาระที่ ส องของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ

ข. หลั ก การและเหตุ ผ ลประกอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท� ำ
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
หลักการ
ให้ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท� ำ ร่ า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ....

เหตุผล

โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจ�ำเป็น
ในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
*ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑.
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กฎหมายเพื่ อ ประกอบการจั ด ท� ำ ร่ า งกฎหมาย และการเปิ ด เผยผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
การวิเคราะห์นน้ั ต่อประชาชน หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนือ้ หาของร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับระบบอนุญาต
ระบบคณะกรรมการ การใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ระยะเวลาในการด�ำเนินการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ
และการก�ำหนดโทษอาญา เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินความจ�ำเป็น ตลอดจนก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลัง
เมือ่ กฎหมายมีผลใช้บงั คับแล้วเพือ่ พัฒนากฎหมายให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และการเข้าถึงบทบัญญัตขิ องกฎหมายของประชาชน ทัง้ นี้ ตามนัยมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘
ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระส�ำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม (ร่างมาตรา ๓)
ในพระราชบัญญัตินี้
		“กฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตแิ ละ
ประมวลกฎหมาย
		“กฎ” หมายความว่า กฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองบรรดา
ทีม่ ผี ลให้เกิดภาระแก่ประชาชน หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจะมีผลให้ตอ้ งได้รบั โทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบ
ต่อสถานะของบุคคล
		“การจัดท�ำร่างกฎหมาย” หมายความว่า การจัดท�ำและพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อให้
มีกฎหมายขึ้นใหม่ ยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
		“การวิเคราะห์ผลกระทบ” หมายความว่า การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย
		“การประเมินผลสัมฤทธิ์” หมายความว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายและกฎว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด
คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชนหรือไม่ เพียงใด
		“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอืน่ ใด และไม่วา่ จะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ
		“ผูเ้ กีย่ วข้อง” หมายความว่า ผูซ้ งึ่ มีหรืออาจมีสทิ ธิหรือหน้าที่ หรือได้รบั หรืออาจได้รบั
ผลกระทบจากร่างกฎหมาย กฎหมาย หรือกฎ อันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผูป้ ระกอบการ บุคคล หรือกลุม่ บุคคลซึง่ อาจมีสทิ ธิหรือหน้าที่ หรือได้รบั หรืออาจ
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๒) กลุม่ บุคคลหรือชุมชนซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั หรืออาจได้รบั ผลกระทบ รวมทัง้ องค์กร
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีวัตถุประสงค์กระท�ำการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว
จุ ล นิิ ติ
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ได้รับผลกระทบ

(๓) หน่วยงานของรัฐซึง่ มีภารกิจเกีย่ วข้องหรือทีด่ แู ลรับผิดชอบพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั หรืออาจ

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
		“องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง” หมายความว่า สมาคมหรือมูลนิธจิ ดั ตัง้ ขึน้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ สภาหรือนิติบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่ได้รับหรือ
อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
		“ระบบกลาง” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยง
ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทัง้ การเข้าถึง
บทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน
		“คณะกรรมการกฤษฎีกา” หมายความว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา
		“คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
		“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๔)
ก� ำ หนดให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ มี อ� ำ นาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
๓) บททั่วไป (ร่างมาตรา ๕ ถึงร่างมาตรา ๑๑)
		๓.๑) หลักการจัดท�ำร่างกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย (ร่างมาตรา ๕)
					๓.๑.๑) การมีกฎหมายเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้
มีกฎหมายเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น และยกเลิก หรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ หรือทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวติ หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชกั ช้าเพือ่ ไม่ให้เป็นภาระ
แก่ประชาชน
					๓.๑.๒) การด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย ก�ำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
					๓.๑.๓) การรับฟังความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก่อน
การตรากฎหมายทุกฉบับ ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และน�ำผลนั้นมาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
					๓.๑.๔) การใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จ�ำเป็น
ในการจัดท�ำร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณี
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ทีจ่ ำ� เป็น และพึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และระยะเวลาในการด�ำเนินการ
ตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายให้ชดั เจน รวมทัง้ พึงก�ำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
ทั้ ง นี้ ความดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารจั ด ท� ำ ร่ า งกฎตามที่ ก� ำ หนด
ในกฎกระทรวงด้วย โดยอนุโลม
		๓.๒) การก�ำหนดกลไกเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่มีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับอื่น ๆ (ร่างมาตรา ๖)
					๓.๒.๑) ศาลยุติธรรม ในการที่ศาลยุติธรรมจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่มีโทษอาญา โทษทางปกครองหรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบังคับแก่
คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควรว่า
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ไม่สอดคล้องกับข้อ ๓.๑.๑) และยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัยของทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ในระหว่างนั้นให้ศาลด�ำเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการ
พิพากษาคดีไว้ชวั่ คราวจนกว่าจะมีคำ� วินจิ ฉัยของทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา ในกรณีทท่ี ปี่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อ ๓.๑.๑) ศาลจะไม่ลงโทษ หรือจะลงโทษ
น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนด หรือจะก�ำหนดสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายแตกต่างจากที่กฎหมายก�ำหนดไว้
แล้วแต่กรณี ก็ได้ ค�ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดไม่สอดคล้องกับ
ข้อ ๓.๑.๑) ให้ใช้ได้กับคดีทั้งปวงที่ศาลยุติธรรมมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
					๓.๒.๒) ศาลทหาร ความตามข้อ ๓.๒.๑) ให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาของ
ศาลทหารด้วยโดยอนุโลม โดยให้อำ� นาจของประธานศาลฎีกาและทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นอ�ำนาจของ
หัวหน้าส�ำนักตุลาการทหารหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แล้วแต่กรณี
					๓.๒.๓) ศาลปกครอง ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่จะใช้บังคับแก่คดีใดไม่สอดคล้องกับข้อ ๓.๑.๑) ให้ศาลปกครองส่งความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลไปยัง
ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไป และให้ศาลด�ำเนินการพิจารณาและ
พิพากษาคดีต่อไปได้
การด�ำเนินการตามข้อ ๓.๒.๑) ถึง ๓.๒.๓) ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ
ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา ระเบียบทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด หรือระเบียบของ
ทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ กฎหมายดังทีก่ ล่าวให้หมายความรวมถึง
ประกาศหรือค�ำสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายด้วย
		๓.๓) การด�ำเนินงานและการเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗)
				 ในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะเสนอแนะหรือให้ความเห็น
แก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง การก�ำหนดแนวทาง หรือการด�ำเนินการอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ รวมตลอดทัง้ จะให้คำ� ปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐเกีย่ วกับ
จุ ล นิิ ติ
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตาม ๔.๒.๑), ๔.๒.๒) และ
๔.๒.๔) คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะก�ำหนดแนวทางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้ และ
เมื่ อ มี เ หตุ อั น สมควรคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายจะจั ด ท� ำ รายงานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมก็ได้
๓.๔) การจัดท�ำร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ (ร่างมาตรา ๘ ถึงร่างมาตรา ๑๐)
					๓.๔.๑) กรณีการจัดท�ำร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐซึ่งด�ำเนินการ
ไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ การจัดท�ำร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหากได้ด�ำเนินการตาม
ที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญแล้ว แม้จะไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้
ก็ไม่ท�ำให้การจัดท�ำร่างกฎหมายนั้นเสียไป
					ทัง้ นี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพัฒนากฎหมายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ
ในเรื่องใด โดยไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ จะเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินการ
ในเรื่องนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้ และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติตามแล้ว
ให้ถือว่าเป็นการด�ำเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
					๓.๔.๒) การรับฟังความคิดเห็นหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในกรณีทกี่ ฎหมายใด
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท�ำร่างกฎหมายหรือการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ไว้เป็นการเฉพาะให้หน่วยงานของรัฐ ด�ำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายนั้น
					๓.๔.๓) การประกาศหรือเผยแพร่กฎหมาย ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการประกาศ หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ ไปไว้เป็นการเฉพาะ
ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐหรือระบบหรือ
วิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ ป ระชาชนทั่ ว ไปสามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยสะดวก เป็ น การด� ำ เนิ น การโดยชอบด้ ว ย
พระราชบัญญัตินี้แล้ว
๓.๕) การจัดให้มีระบบกลาง การบ�ำรุงรักษา และพัฒนาระบบ (ร่างมาตรา ๑๑)
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับผิดชอบในการ
จัดให้มี บ�ำรุงรักษา และพัฒนาระบบกลางตามที่ส�ำนักงานร้องขอเพื่อใช้ในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
(๒) เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบ และ
ร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจัดท�ำขึ้น รวมทั้งร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา
(๓) รับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็นตาม (๑)
(๔) ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ และเปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานของรัฐจัดท�ำขึ้น
(๕) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการด�ำเนินการตามหมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ และหมวด ๖ การเข้าถึงบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
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ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การจัดทำ�ร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ....

(๖) เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือประชาชนว่าสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใด
(๗) การด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก�ำหนด การจัดให้
มีระบบกลาง อย่างน้อยต้องด�ำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ�ำเป็น
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบกลางดังกล่าว โดยให้
หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการน�ำข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ
รวมทัง้ การประเมินผลสัมฤทธิเ์ ข้าสูร่ ะบบกลางและเผยแพร่ผลการด�ำเนินการดังกล่าวไว้ในระบบกลางด้วย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบที่ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกันก�ำหนด
๔) การตรวจสอบความจ�ำเป็น การรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบ
๔.๑) การตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตรากฎหมาย (ร่างมาตรา ๑๒)
เมื่อมีกรณีจ�ำเป็นต้องเสนอให้มีการตรากฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล
ความจ�ำเป็นในการตรากฎหมายและต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนว่า
ไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�ำเป็น คุม้ ค่ากับภาระทีเ่ กิดขึน้ แก่รฐั และประชาชน รวมทัง้
ไม่สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย
๔.๒) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ และ
ร่างมาตรา ๑๙)
			๔.๒.๑) วิธีการรับฟังความคิดเห็น (ร่างมาตรา ๑๓) ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางและจะใช้วธิ กี ารอย่างหนึง่ หรือหลายวิธดี งั ต่อไปนีด้ ว้ ยก็ได้
(๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น
(๒) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
(๓) การสัมภาษณ์ หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น
(๔) การส�ำรวจความคิดเห็น
(๕) วิธีการอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเหมาะสม
			๔.๒.๒) ข้อมูลที่ใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็น (ร่างมาตรา ๑๔) ก�ำหนดให้
หน่วยงานของรัฐน�ำหลักการหรือประเด็นส�ำคัญของร่างกฎหมายไปรับฟังความคิดเห็น โดยต้องประกาศ
วิธกี ารรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดในการรับฟังความคิดเห็น รวมทัง้ ข้อมูลประกอบ
การรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งตรากฎหมายขึน้
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือท�ำภารกิจในเรื่องนั้น รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
(๒) ค�ำอธิบายหลักการหรือประเด็นส�ำคัญของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาที่
เข้าใจได้ง่าย
จุ ล นิิ ติ
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(๓) บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายในด้านการด�ำรงชีวติ การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
หรือผลกระทบอื่นที่ส�ำคัญ
(๔) เหตุผลความจ�ำเป็นในการก�ำหนดให้มรี ะบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
หรือการก�ำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทราบที่ อ ยู ่ ห รื อ ที่ ติ ด ต่ อ ของผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้แจ้งให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบถึงการด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็น หรือจะแจ้งให้ทราบถึงการประกาศก็ได้
โดยการแจ้งอาจกระท�ำผ่านระบบกลาง หรือจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรทราบโดยตรงก็ได้
			๔.๒.๓) การรั บ จดแจ้ ง และการแจ้ ง รายชื่ อ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง (ร่ า งมาตรา ๑๕)
เพือ่ ประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็น ให้สำ� นักงานรับจดแจ้ง ผูเ้ กีย่ วข้องผ่านระบบกลาง โดยส�ำนักงาน
อาจเพิ่มรายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็น หรือเพิ่มรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานของรัฐไว้ในระบบกลางด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ โดยให้หน่วยงานของรัฐซึง่ รับผิดชอบในการปฏิบตั หิ รือ
บังคับการตามกฎหมายใด หรือหน่วยงานของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายนั้นพร้อมด้วยที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้ส�ำนักงานทราบ อย่างไรก็ตาม
การรับจดแจ้งและการแจ้งดังกล่าว ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก�ำหนด
			๔.๒.๔) การน�ำผลการรับฟังความคิดเห็นไปใช้ (ร่างมาตรา ๑๖) เมื่อรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐน�ำผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบ
และการจัดท�ำร่างกฎหมาย และให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นซึง่ อย่างน้อยต้องระบุประเด็นทีม่ กี าร
แสดงความคิดเห็น และสรุปความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมทั้งการปรับปรุง
หรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นส�ำคัญของร่างกฎหมายตามความเห็นดังกล่าวพร้อมเหตุผล
			๔.๒.๕) การรับฟังความคิดเห็นของกฎหมายบางลักษณะ (ร่างมาตรา ๑๙)
การจัดท�ำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ร่างกฎหมายที่
มิได้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับประชาชน ร่างกฎหมายที่จ�ำเป็นต้องตราขึ้นโดยรีบด่วนเพื่อประโยชน์
ส�ำคัญของประเทศเกีย่ วกับความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัด
ภัยพิบัติสาธารณะ หรือร่างกฎหมายอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นว่าจ�ำเป็นแล้ว ให้ถือว่าได้ด�ำเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นโดยชอบตามหมวดนีแ้ ล้ว และเพือ่ ประโยชน์แห่งการนี้ หน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดเผยสรุป
ผลการรับฟังความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว หรือจะเปิดเผยตามทีเ่ ห็นสมควรก็ได้
๔.๓) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๑๗ และ
ร่างมาตรา ๑๘)
			๔.๓.๑) การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ (ร่างมาตรา ๑๗) ในการ
วิ เ คราะห์ผลกระทบ หน่ว ยงานของรัฐต้องกระท�ำอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ โดยให้น�ำผล
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดท�ำเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ โดยที่
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ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การจัดทำ�ร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ....

การจัดท�ำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการพัฒนากฎหมายก�ำหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) เหตุผลความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งตรากฎหมายส�ำหรับการด�ำเนินการตามภารกิจนัน้
(๒) ความซ�้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น
(๓) สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจ�ำกัด
(๔) ภาระหรืออุปสรรคต่อการด�ำรงชีวติ หรือการประกอบอาชีพของประชาชน
อันเนื่องมาจากการมีกฎหมายนั้น
(๕) ผลกระทบต่องบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม หรือผลกระทบ
อื่นที่ส�ำคัญ
(๖) เหตุผลความจ�ำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ
การก�ำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๗) หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ จ�ำนวนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ อุปกรณ์ และงบประมาณ
ที่ต้องใช้ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๘) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ถ้ามี
			๔.๓.๒) การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
(ร่างมาตรา ๑๘) กฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ
๔.๒.๔) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามข้อ ๔.๓.๑) ผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอื่นใด
ด้วยก็ได้
๔.๔) การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องขององค์กรด้านนิติบัญญัติ (ร่างมาตรา ๒๐)
			สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภาอาจมีมติ หรือตราข้อบังคับ
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ก่อนหรือในระหว่าง
การพิจารณาร่างกฎหมายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
๕) การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
๕.๑) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเนื้อหาและจัดท�ำร่างกฎหมาย (ร่างมาตรา ๒๑)
หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบและพิจารณาจัดท�ำร่างกฎหมาย ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยในกรณีที่เป็นการจัดท�ำ 
ร่างพระราชบัญญัตหิ รือประมวลกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขดั หรือแย้งต่อพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญด้วย
(๒) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ
(๓) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๔) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
จุ ล นิิ ติ
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

(๕) ไม่ใช้ระบบอนุญาต เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ
หรือประชาชน หรือมีกรณีจ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องมีระบบอนุญาต
การก�ำหนดระยะเวลาหรือขั้นตอนในการพิจารณายื่นค�ำขออนุญาตด�ำเนินการต่าง ๆ ต้องค�ำนึงถึง
หลักการและสาระส�ำคัญของกฎหมายเกีย่ วกับการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
(๖) ไม่ใช้ระบบคณะกรรมการ เว้นแต่เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย หรือก�ำกับ หรือก�ำหนด
หลักเกณฑ์ หรือเพื่อการอื่นที่จ�ำเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่น�ำระบบคณะกรรมการมาใช้ ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย
ว่ามติของคณะกรรมการผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่งด้วย
(๗) การมีบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค�ำสั่งทางปกครอง
หรือด�ำเนินกิจการทางปกครอง ให้กระท�ำได้เท่าที่จ�ำเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีดลุ พินจิ ให้กำ� หนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุ พินจิ และระยะเวลาในการด�ำเนินการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีเ่ ป็น
สาระส�ำคัญไว้ในร่างกฎหมายให้ชัดเจน
(๘) การก�ำหนดโทษอาญาส�ำหรับการกระท�ำความผิดใด ให้ค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) การกระท�ำนัน้ ต้องกระทบต่อความมัน่ คงหรือความปลอดภัยของประเทศ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม
(ข) เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผล
และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้
(๙) หลักเกณฑ์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
๕.๒) การออกกฎส�ำหรับก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ส�ำหรับกฎหมาย
บางลักษณะ (ร่างมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง)
การจัดท�ำร่างกฎหมายใดที่จะก�ำหนดให้มีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพ
บังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้การขออนุญาตหรือ
อนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่จะก�ำหนดไว้
ในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ในร่างกฎหมายนั้นต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าวในทาง
ที่เป็นผลร้ายแก่บคุ คลจนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติตามกฎหมาย หรือจนกว่าจะมีการออก
กฎดังกล่าวแล้ว
๕.๓) การก�ำหนดเงื่อนไขในการออกกฎส�ำหรับกฎหมายบางลักษณะ (ร่างมาตรา ๒๒
วรรคสอง ถึงวรรคห้า)
			๕.๓.๑) กฎหมายทีม่ ใิ ช่พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีก่ ำ� หนดให้ตอ้ งมีการ
ออกกฎหรือก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้ หากมิได้มีการออกกฎดังกล่าวหรือยังมิได้
ด�ำเนินการนั้นภายในระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ และบทบัญญัติในเรื่องนั้น
ก่อภาระหรือเป็นผลร้ายต่อประชาชน ให้บทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นอันสิน้ ผลบังคับ แต่ในกรณีทบี่ ทบัญญัติ
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ในเรื่องนั้นให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชน ให้บทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับได้โดยไม่ต้องมีกฎหรือ
ด�ำเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้ ระยะเวลา ๒ ปีดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน
๑ ปี และต้องมีมติก่อนที่จะครบก�ำหนดเวลา ๒ ปีดังกล่าว
๕.๓.๒) ในกรณีทศี่ าลยุตธิ รรมหรือศาลปกครองจะใช้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายตาม
๕.๓.๑) บังคับแก่คดีใด  ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผล
อันสมควร ให้ศาลส่งความเห็นต่อประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หรือประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี เพื่อวินิจฉัย
ในระหว่างนั้นให้ศาลด�ำเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมี
ค�ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี
๕.๓.๓) เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
ได้มีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องใดเข้าลักษณะที่จะเป็นอันสิ้นผลบังคับตาม ๕.๓.๒)
ให้ประกาศค�ำวินิจฉัยดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
			๕.๓.๔) ค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องใดสิ้นผลบังคับตาม ๕.๓.๓)
ไม่กระทบต่อค�ำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษา
ว่ากระท�ำความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สิ้นผลบังคับดังกล่าว เป็นผู้ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่า
ได้กระท�ำความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิด
สิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ
๕.๔) การก�ำหนดกลไกด�ำเนินงานกรณีไม่มกี ารออกกฎส�ำหรับพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ (ร่างมาตรา ๒๒ วรรคหก ถึงวรรคเจ็ด)
			๕.๔.๑) ในกรณีทศี่ าลยุตธิ รรมหรือศาลปกครองจะใช้บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผล
อันสมควรว่าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะตาม ๕.๓.๑) ให้ศาล
ด�ำเนินการตาม ๕.๓.๒) และเมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะตามวรรคสอง ศาลจะไม่ใช้
บังคับบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ก็ได้ และให้ศาลแจ้งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี เพือ่ ด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายต่อไป
			๕.๔.๒) ความใน ๕.๓.๒), ๕.๓.๓), ๕.๓.๔) และ ๕.๔.๑) ให้ใช้บังคับแก่คดีที่อยู่ใน
อ�ำนาจศาลทหารด้วยโดยอนุโลม โดยให้หวั หน้าส�ำนักตุลาการทหารเสนอเรือ่ งต่อประธานศาลฎีกา เพือ่
ด�ำเนินการต่อไป
๕.๕) แนวทางด�ำเนินการออกกฎส�ำหรับกรณีที่ก�ำหนดให้มีระยะเวลาการใช้บังคับ
กฎหมายภายหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๒๒ วรรคแปด)
			๕.๕.๑) ในกรณีที่กฎหมายใดบัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาโดยมีระยะเวลาตามที่ก�ำหนด ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
จุ ล นิิ ติ
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

การบังคับใช้กฎหมายนัน้ จัดท�ำร่างกฎทัง้ ปวงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในกรณีทตี่ อ้ งเสนอกฎต่อคณะรัฐมนตรี
อาจเสนอคณะรัฐมนตรีกอ่ นวันทีก่ ฎหมายนัน้ จะมีผลใช้บงั คับได้ ในกรณีเช่นนัน้ ให้คณะรัฐมนตรีมอี ำ� นาจ
อนุมัติหลักการได้แม้ว่ากฎหมายนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม
			๕.๕.๒) การด�ำเนินการตาม ๕.๓.๒), ๕.๓.๓), ๕.๔.๑) และ ๕.๔.๒) ให้เป็นไป
ตามระเบี ย บที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก า ระเบี ย บของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด
หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แล้วแต่กรณี
๕.๖) หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการออกกฎของเจ้าหน้าที่รัฐ (ร่างมาตรา ๒๓ ถึง
ร่างมาตรา ๒๔)
ในกรณีที่ร่างกฎหมายก�ำหนดให้ออกกฎเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎดังกล่าวต้องก�ำหนดให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการส�ำคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง
(๒) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๓) สอดคล้องและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(๔) ต้องยึดหลักความพอสมควรแก่เหตุ และหลักความได้สดั ส่วนระหว่างประโยชน์
ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
(๕) ต้องยึดหลักความเสมอภาคและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคล
ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติในการ
ใช้ดลุ พินจิ ดังกล่าว มิให้ใช้บงั คับในทางทีเ่ ป็นผลร้ายแก่บคุ คลจนกว่าจะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
๖) การตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ (ร่างมาตรา ๒๕  
ถึงร่างมาตรา ๒๗)
๖.๑) เอกสารประกอบการเสนอร่างกฎหมาย (ร่างมาตรา ๒๕)
			ในการเสนอร่างกฎหมายหรือหลักการของร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี  ให้หน่วยงาน
ของรัฐเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ต่อส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๑) ร่างกฎหมายหรือหลักการและสาระส�ำคัญของร่างกฎหมายที่จะจัดท�ำขึ้น
(๒) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
(๓) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
๖.๒) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย (ร่างมาตรา ๒๖)
ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือส�ำนักงาน
ให้น�ำเอกสารตาม ๖.๑) มาประกอบการพิจารณา และให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
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(๑) ให้ ต รวจสอบความจ� ำ เป็ น ในการตรากฎหมาย โดยในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ไม่ มี
ความจ�ำเป็นต้องจัดท�ำร่างกฎหมายฉบับใด ให้ส�ำนักงานส่งเรื่องพร้อมความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้ทบทวนหรือพิจารณา
ตามที่เห็นสมควรต่อไป
(๒) ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตาม ๓.๑) และที่ก�ำหนดไว้ใน ๕) การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
(๓) ในกรณีทเี่ ห็นสมควรจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ผลกระทบ
เพิม่ เติม ส�ำนักงานจะด�ำเนินการดังกล่าวเองหรือจะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูด้ ำ� เนินการก็ได้
๖.๓) การเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา (ร่างมาตรา ๒๗)
ในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีจดั ส่งเอกสารตาม ๖.๑ (๒) และ
(๓) และเอกสารตาม ๖.๒ (๓) เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา และให้เปิดเผยเอกสารดังกล่าวไว้
ในระบบกลางด้วย
๗) การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร่างมาตรา ๒๘  ถึงร่างมาตรา ๓๕)
๗.๑) กฎหมายที่ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร่างมาตรา ๒๘)
ในหมวดนี้ กฎหมายให้หมายความรวมถึงพระราชก�ำหนดและประกาศหรือค�ำสั่ง
บรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายด้วย
๗.๒) กฎหมายที่ไม่ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร่างมาตรา ๒๙)  
บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่กฎหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) กฎหมายทีม่ ผี ลใช้บงั คับเฉพาะระยะเวลาหนึง่ และระยะเวลานัน้ ได้ลว่ งพ้นไปแล้ว
(๒) กฎหมายที่บัญญัติให้ด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการด�ำเนินการ
ตามกฎหมายนั้ น แล้ ว เช่ น กฎหมายให้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
กฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กฎหมายจัดตั้งศาล กฎหมายจัดตั้งจังหวัด กฎหมายเกี่ยวกับ
การออกเหรียญ ธนบัตร หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กฎหมายก�ำหนดยศ กฎหมายก�ำหนดวิทยฐานะ
(๓) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจัดตั้งหรือ
การจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐเฉพาะที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน
(๔) กฎหมายทีก่ ำ� หนดลักษณะของเครือ่ งแสดงวิทยฐานะ เครือ่ งหมาย หรือเครือ่ งแบบ
เช่น กฎหมายก�ำหนดครุยวิทยฐานะ กฎหมายก�ำหนดเครือ่ งหมายราชการ กฎหมายก�ำหนดเครือ่ งแบบ
(๕) ประมวลกฎหมาย
(๖) กฎหมายอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
๗.๓) เป้าหมายของการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร่างมาตรา ๓๐)  
การประเมินผลสัมฤทธิใ์ ห้ดำ� เนินการประเมินผลทีเ่ กิดจากการบังคับใช้กฎหมายและ
กฎที่ออกตามกฎหมายนั้นในคราวเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้
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(๑) การมีกฎหมายเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็น
ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
(๒) การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
(๓) การลดความซ�้ำซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย
(๔) การลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(๕) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎใดเห็นว่ากฎนั้นก่อให้เกิดภาระ
แก่ประชาชนหรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะของ
บุคคลอย่างร้ายแรง ให้ด�ำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะกฎนั้นเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ในกรณีที่
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพบว่ามีกฎซึง่ ส่งกระทบดังกล่าว จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบ
ด�ำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎนั้นเป็นการเฉพาะภายในเวลาที่ก�ำหนดก็ได้
๗.๔) สิ่งส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึงในการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร่างมาตรา ๓๑)
ในการประเมินผลสัมฤทธิต์ อ้ งด�ำเนินการโดยรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง และ
พิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการตาม ๓) บททั่วไป และ ๕) การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
รวมทั้งต้องค�ำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย
(๒) สถิติการด�ำเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย
(๓) ความสอดคล้องหรือการอนุวตั กิ ารตามพันธกรณีระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ
(๔) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
๗.๕) ผูร้ บั ผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓๒ ถึงร่างมาตรา ๓๓)  
			๗.๕.๑) ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใด
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น ในกรณีมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
การบังคับใช้กฎหมายฉบับใดหลายหน่วย ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
หน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น
			๗.๕.๒) ในกรณีกฎหมายใดมีผรู้ กั ษาการตามกฎหมายร่วมกันหลายคน การก�ำหนด
หน่วยงานของรัฐที่จะรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระท�ำโดยการปรึกษาหารือร่วมกัน
			๗.๕.๓) ในกรณีกฎหมายใดไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย ให้นายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ก�ำหนดหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม ๗.๕.๑)
ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ก�ำกับและติดตามการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ก�ำหนดให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีประกาศ
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ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การจัดทำ�ร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ....

รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว ไว้ในระบบกลาง
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ
๗.๖) รอบระยะเวลาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร่างมาตรา ๓๔)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระท�ำอย่างน้อยทุก ๕ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผล
ใช้บงั คับ หรือทุกรอบระยะเวลาอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง หรือเมือ่ มีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รบั หนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องหรือจากประชาชน
และหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้น
มีเหตุผลอันสมควร
(๒) ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
(๓) กรณีอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชก�ำหนดใดทีต่ ราขึน้ ภายหลังพระราชบัญญัติ
นี้มีผลใช้บังคับเป็นครั้งแรก ให้กระท�ำภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชก�ำหนดนั้นมีผลใช้บังคับ ส่วนครั้ง
ต่อ ๆ ไป ให้กระท�ำอย่างน้อยทุก ๕ ปี
๗.๗) แนวทางด�ำเนินการภายหลังการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร่างมาตรา ๓๕)  
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้หน่วยงานของรัฐกระท�ำตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้ใน
ระบบกลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่า กฎหมายใดมิได้ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิต์ ามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนัน้ หรือไม่คมุ้ ค่ากับภาระทีเ่ กิดขึน้ แก่รฐั หรือประชาชน
หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง ให้หน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบด�ำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้นโดยทันที
๘) การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓๖)  
๘.๑) การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในระบบกลาง
เพือ่ ประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทัว่ ถึง ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในระบบกลาง
(๑) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ทอี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบทีค่ รบถ้วนและเป็นปัจจุบนั
(๒) ค�ำแปลของกฎหมายเป็นภาษาที่ใช้ในการท�ำงานของอาเซียน
(๓) ค�ำอธิบายโดยสรุปสาระส�ำคัญของกฎหมายในลักษณะทีป่ ระชาชน จะสามารถ
เข้าใจได้
กฎเกณฑ์ตาม (๑) ให้หมายความถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ ค�ำสั่ง ค�ำพิพากษา ค�ำวินิจฉัยของศาล หรือ
คณะกรรมการ การตีความกฎหมาย การตอบข้อหารือ หรือแนวปฏิบตั ิ และให้หมายความรวมถึงเอกสาร
หรือการสั่งการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีผลต่อการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
หรือประชาชนตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
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081-095_��������������������_SI.indd 94

94

4/10/2562 BE 4:57 PM

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

ค�ำพิพากษาหรือค�ำวินจิ ฉัยของศาลทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายใด ให้เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบ
การบังคับใช้กฎหมายนั้น เป็นผู้เผยแพร่
๘.๒) กรณียกเว้นส�ำหรับการจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
			ในกรณีที่การเผยแพร่ข้อมูลตาม ๘.๑) อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อ
ความมัน่ คงปลอดภัยหรือประโยชน์ของประเทศหรือเป็นอันตรายต่อชีวติ หรือความปลอดภัยของบุคคล
หน่วยงานของรัฐจะไม่เผยแพร่รายละเอียดบางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
ในกฎกระทรวง
กฎหมายใดไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เป็นหน้าที่ของส�ำนักงาน
ทีจ่ ะเป็นผูจ้ ดั ท�ำ ตาม ๘.๑) ทัง้ นี้ การด�ำเนินการตามมาตรานีใ้ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และรูปแบบ
ที่ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และส�ำนักงานร่วมกันก�ำหนด
๙) บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๓๗ ถึงร่างมาตรา ๔๐)  
๙.๑) ก�ำหนดให้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อแนวทางเกี่ยวกับการประเมิน
ผลสัมฤทธิต์ าม ๗) การประเมินผลสัมฤทธิม์ ผี ลใช้บงั คับแล้ว  ให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
๙.๒) ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก�ำหนดให้การด�ำเนินการในเรื่องใดต้องกระท�ำผ่าน
ระบบกลาง ถ้าการจัดท�ำระบบกลางยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าการด�ำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นการด�ำเนินการผ่านระบบกลางตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
๙.๓) ในวาระเริ่มแรก
(๑) ระยะเวลา ๒ ปีตาม ๕.๒.๑) ส�ำหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
(๒) ระยะเวลา ๙๐ วันตาม ๗.๕) ส�ำหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
๙.๔) บรรดากฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ผูเ้ กีย่ วข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบเพือ่ ประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย รวมทัง้ การจัดท�ำร่างกฎหมาย
ซึง่ ใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ มี้ ผี ลใช้บงั คับ ให้ใช้บงั คับได้ตอ่ ไปเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
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