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รา

งพระราชบัญญัติ
การจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนื่อง พ.ศ. ....

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล กฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎ
แบบตอเนือ่ ง พ.ศ. .... จัดทําขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ซึ่งบัญญัติใหรัฐดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจ
กฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง และสงผลมีการบังคับใชกฎหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยการจัดทําฐานขอมูลกฎหมายทีร่ วบรวมขอมูลกฎหมายอยางเปนระบบและเผยแพร
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการสืบคน หรือการรวบรวมกฎหมายและกฎในเรื่อง
เดียวกัน หรือที่เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกัน ไวในแหลงเดียวกัน
ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการกอน
การตรากฎหมายจากผูที่เกี่ยวของ บนเว็บไซต http://www.krisdika.go.th/ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

ข. หลั ก การและเหตุ ผ ลประกอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล
กฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎแบบตอเนื่อง พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมกี ฎหมายวาดวยการจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎแบบตอเนือ่ ง

เหตุผล
โดยทีป่ จ จุบนั มีบทบัญญัตกิ ฎหมายใชบงั คับอยูใ นเรือ่ งตาง ๆ เปนจํานวนมาก และกฎหมาย
และกฎในเรื่องเดียวกัน เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกัน กระจัดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับ
อีกทั้งหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดมีความซับซอนทําใหประชาชนเขาถึงและเขาใจกฎหมายในแตละ
เรื่องไดยาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงบัญญัติใหรัฐดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบท
* ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓.

๗๙

รางพระราชบัญญัตกิ ารจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนือ่ ง พ.ศ. ….

กฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงา ยเพือ่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายไดอยางถูกตอง
ซึ่งการสงเสริมการเขาถึงและเขาใจกฎหมายของประชาชนอาจดําเนินการโดยการจัดทําฐานขอมูล
กฎหมายที่รวบรวมขอมูลกฎหมายอยางเปนระบบและเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชนในการสืบคน หรือการรวบรวมกฎหมายและกฎในเรื่องเดียวกัน หรือที่เกี่ยวของ
หรือเกี่ยวเนื่องกัน ไวในแหลงเดียวกัน เพื่อประโยชนในการเขาถึงตัวบทกฎหมายไดโดยสะดวก หรือ
การจัดทําประมวลกฎหมายและกฎโดยการรวบรวมกฎหมายและกฎในเรื่องเดียวกันเขาไวดวยกัน
จัดหมวดหมูบทบัญญัติสวนตาง ๆ ใหเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและเปนเหตุเปนผล โดยไมมีการ
แกไขหลักการ เนื้อความ หรือสาระสําคัญเดิม และใชบังคับแทนกฎหมายและกฎที่นํามารวบรวมนั้น
โดยจะตองมีการแกไขเพิม่ เติมและปรับปรุงประมวลกฎหมายและกฎนัน้ อยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหเปนปจจุบนั
อยูเสมอ ซึ่งการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมาย
และกฎ จะชวยใหประชาชนและเจาหนาทีข่ องรัฐเขาถึงขอมูลกฎหมายและตัวบทกฎหมายไดโดยสะดวก
และเขาใจเนื้อหาของกฎหมายไดงาย อันจะชวยใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง และ
เจาหนาที่ของรัฐบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม (รางมาตรา ๔)
ในพระราชบัญญัตินี้
“กฎหมาย” หมายความวา พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด หรือบทบัญญัติที่มีผล
ใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด
ประกาศหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด หรือ
บุคคลใดเปนการเฉพาะ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา หนวยงานที่เปนของรัฐไมวาจะเปนสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือในรูปแบบอืน่ ใด และไมวา จะเปนองคกรในฝายบริหาร ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝายตุลาการ หรือเปนองคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ และใหหมายความรวมถึงองคกรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ และองคกรอื่นที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
“ฐานขอมูลกฎหมาย” หมายความวา ฐานขอมูลกลางของประเทศซึ่งเปนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเชื่อมโยงที่จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมอยางเปนระบบและเผยแพร
บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน การตีความกฎหมาย การตอบขอหารือ บรรดาที่มี
ผลตอการบังคับใชกฎหมาย คําสั่ง คําพิพากษา คําวินิจฉัยของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท
หรื อ คณะกรรมการอื่ น รวมทั้ ง ข อ มู ล กฎหมายอื่ น ซึ่ ง คณะกรรมการนโยบายประกาศกํ า หนด
เพื่อประโยชนในการเขาถึงขอมูลกฎหมายโดยสะดวกของประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
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“การรวบรวมกฎหมาย” หมายความวา การนํากฎหมายและกฎที่เปนเรื่องเดียวกัน
เกีย่ วของ หรือเกีย่ วเนือ่ งกัน มารวบรวมไวในแหลงเดียวกันในรูปแบบสิง่ พิมพ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือ
รูปแบบอืน่ เพือ่ เปนขอมูลสําหรับการจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ
หรือเพื่อการใชประโยชนของประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ
“การจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ” หมายความวา การนํากฎหมายและกฎ
ที่เปนเรื่องเดียวกัน เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกัน ที่บังคับใชอยู มาบัญญัติรวมไวเปนประมวลกฎหมาย
และกฎ ทั้งนี้ โดยไมเปลี่ยนแปลงหลักการ สาระสําคัญ เนื้อความ และลําดับศักดิ์ของกฎหมายและกฎ
ที่นํามาประมวลนั้น
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจัดทําฐานขอมูล
กฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ขอยกเวนการใชบังคับกฎหมาย (รางมาตรา ๓)
พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกประมวลกฎหมายที่ตองยกรางกฎหมายขึ้นใหม หรือ
การแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลกฎหมายดังกลาว
๓. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
๔. บททั่วไป (หมวด ๑ รางมาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๑๑)
๔.๑ วัตถุประสงคของรางพระราชบัญญัติ (รางมาตรา ๖)
เพือ่ ใหมกี ารรวบรวมกฎหมาย และกฎเพือ่ จัดทําฐานขอมูลกฎหมายหรือประมวล
กฎหมายและกฎ อันเปนการดําเนินการใหประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมายและตัวบทกฎหมายตาง ๆ ได
โดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย อันจะชวยใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได
อยางถูกตอง รวมทั้งทําใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาจ
ใหมีการรวบรวมกฎหมายกอนจัดทําประมวลกฎหมายและกฎหรือไมก็ได
๔.๒ แนวทางการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎตามพระราชบัญญัตนิ ี้ (รางมาตรา ๗)
เป น การนํ า กฎหมายและกฎมารวบรวมไว เ ป น ประมวลกฎหมายและกฎ
โดยจะรวมบทบัญญัติในสวนที่เปนกฎหมายและกฎไวดวยกันหรือแยกกันก็ได และจัดโครงสรางของ
บทบั ญ ญั ติ ส  ว นต า ง ๆ ให เ ป น หมวดหมู  แ ละเชื่ อ มโยงกั น อย า งเป น ระบบและเป น เหตุ เ ป น ผล
โดยเมือ่ ประมวลกฎหมายและกฎดังกลาวมีผลใชบงั คับ กฎหมายหรือกฎเดิมเปนอันยกเลิก และตอง
ดําเนินการทบทวนความเหมาะสมอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
ทั้ ง นี้ การจั ด ทํ า ประมวลกฎหมายและกฎนั้ น ต อ งไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
หลักการ เนื้อความ สาระสําคัญ และลําดับศักดิ์ของกฎหมายและกฎที่นํามาประมวล เวนแต
เปนการแกไขเพิ่มเติมถอยคําที่บกพรองผิดพลาด ถอยคําลาสมัย ถอยคําฟุมเฟอย ถอยคําที่ประสงค
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รางพระราชบัญญัตกิ ารจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนือ่ ง พ.ศ. ….

ใหมีความหมายเดียวกันแตใชไมสอดคลองกัน หรือถอยคํากํากวมหรือไมชัดเจน หรือเปนการแกไข
โครงสรางของบทบัญญัติกฎหมายหรือกฎ เพื่อใหบทบัญญัติในประมวลกฎหมายและกฎเขาใจ
ไดงายและสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น เชน ยุบรวมบทบัญญัติหลายมาตราเปนมาตราเดียว หรือแยก
บทบัญญัติมาตราเดียวเปนหลายมาตรา
๔.๓ เงื่อนไขในการใชบังคับกฎหมาย (รางมาตรา ๘)
ประมวลกฎหมายและกฎตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ได เ มื่ อ มี
พระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎ
๔.๔ หนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (รางมาตรา ๙)
กําหนดใหหนวยงานของรัฐทีม่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบขอมูลกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี
หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ แนวปฏิบัติในการดําเนินการของหนวยงาน การตีความกฎหมาย การตอบ
ขอหารือ บรรดาที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมาย คําสั่ง คําพิพากษา คําวินิจฉัยของศาล คณะกรรมการ
วินิจฉัยขอพิพาท หรือคณะกรรมการอื่น รวมทั้งขอมูลกฎหมายอื่นซึ่งคณะกรรมการนโยบายประกาศ
กําหนด ใหจัดสงขอมูลตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด เพื่อการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย
การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ ตามพระราชบัญญัตินี้
๔.๕ การกําหนดเกี่ยวกับคาตอบแทนของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๐)
เบีย้ ประชุมและประโยชนตอบแทนอืน่ ของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการ
รวบรวมกฎหมาย คณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ คณะอนุกรรมการ และบุคคลอื่นตาม
๘.๑.๓ ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๔.๖ หนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รางมาตรา ๑๑)
กําหนดใหสาํ นักงานมีหนาทีป่ ฏิบตั งิ านธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษา
หาขอมูล การรับฟงความคิดเห็น การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ใหแกคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย คณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและ
กฎ และคณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ รวมทัง้ ใหมหี นาทีอ่ นื่ ตามทีก่ าํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ี้
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหสํานักงานจัดตั้งหนวยงานขึ้นเปนการเฉพาะ
เพื่อรับผิดชอบการดําเนินการดังกลาว
๕. คณะกรรมการนโยบายการจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎ
(หมวด ๒ รางมาตรา ๑๒ ถึงรางมาตรา ๒๐)
๕.๑ องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและ
ประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๑๒)
(๑) กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๗ คน ไดแก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
เลขาธิการวุฒิสภา อัยการสูงสุด และผูอํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๘ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคล
ดังตอไปนี้
(ก) กรรมการกฤษฎีกาซึ่งไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมประธานกรรมการ
กฤษฎีกาทุกคณะ จํานวน ๔ คน
(ข) ผู  ส อนหรื อ ผู  เ คยสอนวิ ช าในสาขานิ ติ ศ าสตร ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษและ
มี ค วามรู  ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ ที่ เ ป น ประโยชน ต  อ การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล กฎหมาย
และจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ ซึ่งไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมประธานกรรมการกฤษฎีกา
ทุกคณะ จํานวน ๔ คน
ทัง้ นี้ เมือ่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒคิ รบจํานวนแลว ใหกรรมการ
โดยตําแหนงและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
แลวแจงผลใหคณะรัฐมนตรีทราบ โดยกําหนดใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และให
เลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่สํานักงานจํานวน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
๕.๒ ลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๑๓)
(๑) เคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๔) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือ
ถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๕) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน เพราะ
รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๕.๓ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๑๔)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับแตง
ตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดตามวาระแลว หากแตยัง
ไมไดมกี ารแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒขิ นึ้ ใหม ใหกรรมการผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ พนจากตําแหนงตามวาระนัน้
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
๕.๔ การพนจากตําแหนงนอกจากตามวาระ (รางมาตรา ๑๕)
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาทีห่ รือมีความประพฤติเสือ่ มเสีย
(๔) มีลักษณะตองหามตาม ๕.๒
(๕) พนจากการเปนกรรมการกฤษฎีกา
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รางพระราชบัญญัตกิ ารจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนือ่ ง พ.ศ. ….

๕.๕ การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง (รางมาตรา ๑๖)
ในกรณีทกี่ รรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือ
ไมถึง ๙๐ วันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได ทั้งนี้ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ
การแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน อยางไรก็ตาม ในระหวางที่
ยังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการนโยบายประกอบดวย
กรรมการเทาที่เหลืออยู และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหกรรมการ
ที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
๕.๖ หนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมการนโยบาย (รางมาตรา ๑๗ และรางมาตรา ๒๐)
(๑) จั ด ทํ า แผนงานหรื อ โครงการเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล กฎหมาย
การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบรางประมวล
กฎหมายและกฎตาม ๘.๒.๕ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และขอบเขตเนื้อหาในการจัดทําฐานขอมูล
กฎหมาย การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการ
เผยแพรขอมูลกฎหมาย การรวบรวมกฎหมาย และประมวลกฎหมายและกฎตอสาธารณะ
(๓) กํ า กั บ ดู แ ล ให คํ า แนะนํ า และติ ด ตามการจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล กฎหมาย
การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ รวมทั้งการแกไขปรับปรุงประมวล
กฎหมายและกฎ ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และแจงไปยังผูรักษาการตามกฎหมายหรือกฎนั้น และ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เพื่อใหการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อให
เปนปจจุบันอยูเสมอ
(๔) เสนอความเห็น ปญหา และอุปสรรค รวมทัง้ แนวทางแกไขตอคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ
รวมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค ที่เกิด
จากการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบปละ ๑ ครั้ง
(๕) เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหมีการแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกบทบัญญัติของ
กฎหมาย หรือจัดทําประมวลกฎหมายแบบแกไขหลักการและสาระสําคัญของกฎหมาย ในกรณี
ที่ในการรวบรวมกฎหมายหรือจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ ปรากฏวามีบทบัญญัติกฎหมาย
ในเรื่ อ งเดี ย วกั น หรื อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น มี ค วามซํ้ า ซ อ น ขั ด แย ง ลั ก ลั่ น กั น หรื อ อาจถู ก ยกเลิ ก
โดยปริยายแลว หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน หรือเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ อันสมควรมีการ
ปรับปรุงหลักการ หรือสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น
(๖) แตงตัง้ ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะในคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายและคณะกรรมการ
จัดทําประมวลกฎหมายและกฎ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
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(๗) พิจารณาคํารองตาม ๘.๒.๙
(๘) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตนิ หี้ รือตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ทั้งนี้ กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการนโยบายหรือตามที่คณะกรรมการ
นโยบายมอบหมายได โดยการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความใน ๕.๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๕.๗ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย (รางมาตรา ๑๘)
การประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย
ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด
๕.๘ การเขารวมประชุมของผูเชี่ยวชาญเฉพาะ (รางมาตรา ๑๙)
กําหนดใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะตาม ๕.๖ (๖) เขารวมประชุมคณะกรรมการ
นโยบายเพือ่ แสดงความคิดเห็นในคราวทีม่ กี ารพิจารณาเรือ่ งเกีย่ วกับการรวบรวมกฎหมายหรือการจัดทํา
ประมวลกฎหมายและกฎทีผ่ เู ชีย่ วชาญเฉพาะผูน นั้ ไดรบั การแตงตัง้ ทัง้ นี้ โดยไมนบั เปนองคประชุมและ
ไมมีสิทธิลงมติ
๖. การจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย (หมวด ๓ รางมาตรา ๒๑ ถึงรางมาตรา ๒๔)
๖.๑ วัตถุประสงคของการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย (รางมาตรา ๒๑)
เพื่อใหประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐเขาถึงขอมูลกฎหมายไดโดยสะดวก และ
เขาใจกฎหมายไดงา ย ใหสาํ นักงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการฐานขอมูลกฎหมายกลางของประเทศ
และใหสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) รับผิดชอบ ในการจัดใหมี บํารุงรักษา และ
พัฒนาฐานขอมูลกฎหมาย ทัง้ นี้ กําหนดใหฐานขอมูลกฎหมายเปนสวนหนึง่ ของระบบกลางตามกฎหมาย
วาดวยหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยการดําเนินการ
จัดทําฐานขอมูลกฎหมาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และรูปแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด
๖.๒ หนาที่และอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการดําเนินการ
จัดทําฐานขอมูลกฎหมาย (รางมาตรา ๒๒)
(๑) เสนอแนะแนวทางในการกําหนดแผนงานหรือโครงการ รวมทั้งหลักเกณฑ
วิธีการ และรูปแบบในการจัดทําฐานขอมูลกฎหมายตอคณะกรรมการนโยบาย
(๒) กํากับดูแล ใหคําแนะนํา และติดตามการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ
ใหเปนไปตาม ๖.๓ และตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด รวมทัง้ มีอาํ นาจเรียกดูและเขาถึง
ขอมูลที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐตาม ๖.๓ (๑) ถึง (๗) ไมวาจะจัดเก็บในรูปแบบใด
เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาเผยแพรในฐานขอมูลกฎหมาย

๘๕
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(๓) รายงานผลการดําเนินการ ปญหา และอุปสรรคในการจัดทําฐานขอมูล
กฎหมาย ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาตอคณะกรรมการนโยบาย
(๔) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตนิ หี้ รือตามทีค่ ณะกรรมการ
นโยบายมอบหมาย
๖.๓ ขอมูลที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีและเผยแพรในฐานขอมูลกฎหมาย
(รางมาตรา ๒๓)
(๑) ตัวบทกฎหมายและกฎที่อยูในความรับผิดชอบที่ครบถวนและเปนปจจุบัน
(๒) คําแปลของกฎหมายและกฎเปนภาษากลางอาเซียน
(๓) หนังสือเวียน หนังสือสัง่ การ และแนวปฏิบตั ใิ นการดําเนินการของหนวยงาน
บรรดาที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
(๔) การตีความกฎหมายและการตอบขอหารือ
(๕) คําสั่ง คําพิพากษา คําวินิจฉัยของศาลสูงสุดของประเภทคดีนั้น หรือ
คณะกรรมการวินจิ ฉัยขอพิพาท ทีห่ นวยงานของรัฐผูร บั ผิดชอบกฎหมายหรือกฎในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ หรือ
ทีศ่ าลหรือคณะกรรมการวินจิ ฉัยขอพิพาทหรือหนวยงานธุรการขององคกรดังกลาวเก็บรวบรวม ไวใชใน
การปฏิบัติงานหรือเผยแพรในระบบสารสนเทศของตน
(๖) คําอธิบายโดยสรุปสาระสําคัญและเจตนารมณของกฎหมายในลักษณะที่
เขาใจไดโดยงาย
(๗) ขอมูลกฎหมายอื่นซึ่งคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
ทั้งนี้ กฎหมายใดไมมีหนวยงานของรัฐรับผิดชอบโดยตรง ใหเปนหนาที่ของ
สํานักงานที่จะเปนผูจัดทําตามความขางตน อยางไรก็ตาม การดําเนินการตามความดังกลาวขางตน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบ ที่สํานักงานและสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน) รวมกันกําหนด โดยกรณีขอมูลตาม (๕) ใหรับฟงความคิดเห็นของศาลหรือคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยขอพิพาทหรือหนวยงานธุรการขององคกรดังกลาวเพือ่ ประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และรูปแบบการดําเนินการดวย
๖.๔ ฐานขอมูลกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รางมาตรา ๒๔)
เพือ่ ประโยชนในการดําเนินการ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับฐานขอมูลกฎหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
มีหนาทีแ่ ละอํานาจตาม ๖.๒ และใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีเ่ ห็นวามีความพรอมมีหนาทีด่ าํ เนินการ
ตาม ๖.๓
๗. การรวบรวมกฎหมาย (หมวด ๔ รางมาตรา ๒๕ ถึงรางมาตรา ๓๑)
๗.๑ คณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย (สวนที่ ๑ รางมาตรา ๒๕ ถึงรางมาตรา ๒๗)
๗.๑.๑ องคประกอบของคณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๒๕)
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการตาม ๕.๖
(๑) แลว ใหคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ
โดยประกอบดวย

๘๖

รางกฎหมายที่นาสนใจ

(๑) ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะในกฎหมายเรือ่ งนัน้ ตาม ๕.๖ (๖) ซึง่ คณะกรรมการ
นโยบายคัดเลือกจํานวน ๑ คนเปนประธานกรรมการ
(๒) ผูซ งึ่ ไดรบั มอบหมายจากผูร กั ษาการตามกฎหมายทีจ่ ะนํามารวบรวม
โดยใหผูรักษาการตามกฎหมายแตละฉบับมอบหมายผูแทนฉบับละ ๑ คน และกรณีที่กฎหมายใด
มีผรู กั ษาการหลายคน ใหผรู กั ษาการทุกคนมอบหมายผูแ ทนในสวนของตน ๑ คน ทัง้ นี้ กรณีทกี่ ฎหมายใด
ไมมผี รู กั ษาการ ใหผแู ทนสํานักงานซึง่ ดํารงตําแหนงไมตาํ่ กวากรรมการรางกฎหมายประจําเปนกรรมการแทน
(๓) ผูแทนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการรวบรวมกฎหมายหรือ
กฎนั้น ตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๔) ผูแ ทนสํานักงานซึง่ ดํารงตําแหนงไมตาํ่ กวากรรมการรางกฎหมายประจํา
ทั้งนี้ กําหนดใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่สํานักงานคนหนึ่งเปน
เลขานุการและอีก ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ประธานกรรมการพนจาก
ตําแหนงกอนการรวบรวมกฎหมายเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการนโยบายคัดเลือกผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในกฎหมายเรื่องนั้นตาม ๕.๖ (๖) เพื่อเปนประธานกรรมการแทน
๗.๑.๒ หนาที่และอํานาจคณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๒๖)
(๑) ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห กฎหมายหรือกฎทีเ่ ปนเรือ่ งเดียวกัน
เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อดําเนินการรวบรวมไวในแหลงเดียวกัน
(๒) กําหนดขอบเขตเนือ้ หาและรูปแบบของการรวบรวมกฎหมายเสนอ
ตอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
(๓) ดําเนินการรวบรวมกฎหมายตามขอบเขตเนื้อหาที่คณะกรรมการ
นโยบายเห็นชอบ
(๔) เสนอความเห็น ปญหา และอุปสรรค รวมทัง้ แนวทางแกไขเกีย่ วกับ
การรวบรวมกฎหมายตอคณะกรรมการนโยบาย
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
๗.๑.๓ การประชุมของคณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๒๗)
การประชุมของคณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย ใหนําบทบัญญัติตาม
๕.๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการประชุมที่มิไดมีการลงมติ หากมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปนองคประชุม
๗.๒ หลักเกณฑและวิธกี ารรวบรวมกฎหมาย (สวนที่ ๒ รางมาตรา ๒๘ ถึง รางมาตรา ๓๑)
๗.๒.๑ หลักเกณฑในการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๒๘)
ในการรวบรวมกฎหมาย ใหคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายพิจารณา
ขอบเขตเนือ้ หาของกฎหมายหรือกฎทีจ่ ะนํามารวบรวม และกําหนดรูปแบบของการรวบรวมกฎหมาย เสนอ
ตอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ ในการดําเนินการรวบรวมกฎหมาย คณะกรรมการ
รวบรวมกฎหมายจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดวยก็ได
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๗.๒.๒ แนวทางในการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๒๙)
กําหนดใหคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายดําเนินการรวบรวมกฎหมาย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด โดยตองวิเคราะหบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของหรือเปนที่มาของกฎหมายหรือกฎที่จะนํามารวบรวม
และขอบเขตเนื้อหาของกฎหมายหรือกฎที่จะนํามารวบรวมจะตองประกอบดวยเนื้อหาอยางนอย
ดังตอไปนี้
(๑) บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวของ
(๒) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของซึ่งมีผลบังคับเปนกฎ
คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดขอบเขตเนือ้ หาของกฎหมายหรือกฎ
ที่จะนํามารวบรวมเพิ่มเติมก็ได เชน หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ แนวปฏิบัติในการดําเนินการของ
หนวยงานของรัฐ การตีความกฎหมาย การตอบขอหารือ บรรดาที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมาย คําสั่ง
คําพิพากษา คําวินิจฉัยของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท หรือคณะกรรมการอื่น รวมทั้งขอมูล
กฎหมายอื่นซึ่งคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
การรวบรวมกฎหมายดังกลาวตองแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปนบั แต
วันที่คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบขอบเขตเนื้อหาของกฎหมายหรือกฎที่จะนํามารวบรวม ในกรณีมี
ความจําเปน ใหคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการนโยบายออกไป
ไดคราวละไมเกิน ๙๐ วัน
๗.๒.๓ รายงานและรางการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๓๐ ถึงรางมาตรา ๓๑)
กํ า หนดให ค ณะกรรมการรวบรวมกฎหมายเสนอรายงานและร า ง
การรวบรวมกฎหมายทีด่ าํ เนินการเสร็จแลว พรอมความเห็นตอคณะกรรมการนโยบายวาควรจัดทําเปน
ประมวลกฎหมายและกฎตอไปหรือไม หรือควรดําเนินการอยางใดตอไป ในกรณีทคี่ ณะกรรมการนโยบาย
เห็นชอบรางการรวบรวมกฎหมาย ใหคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายสงการรวบรวมกฎหมายนั้น
ใหสํานักงานเพื่อนําไปรวบรวมในฐานขอมูลกฎหมาย และเผยแพรการรวบรวมกฎหมายดังกลาวตอ
สาธารณะ โดยใหคํานึงถึงประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลดังกลาวดวย ทั้งนี้ การรวบรวมกฎหมายที่
จัดทําขึ้นดังกลาวนี้ ใหเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงาน
๘. การจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ (หมวด ๕ รางมาตรา ๓๒ ถึงรางมาตรา ๔๖)
๘.๑ คณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ (สวนที่ ๑ รางมาตรา ๓๒ ถึง
รางมาตรา ๓๖)
๘.๑.๑ องคประกอบของคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ
(รางมาตรา ๓๒)
กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําประมวล
กฎหมายและกฎคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยประกอบดวย
(๑) ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะในกฎหมายเรือ่ งนัน้ ตาม ๕.๖ (๖) จํานวนไมเกิน ๒ คน
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(๒) ผูซ งึ่ ไดรบั มอบหมายจากผูร กั ษาการตามกฎหมายทีจ่ ะนํามาจัดทํา
ประมวลกฎหมายและกฎ โดยใหผูรักษาการตามกฎหมายแตละฉบับมอบหมายผูแทนฉบับละ ๑ คน
และกรณีที่กฎหมายใดมีผูรักษาการหลายคน ใหผูรักษาการทุกคนมอบหมายผูแทนในสวนของตน
๑ คน ทั้งนี้ กรณีที่กฎหมายใดไมมีผูรักษาการ ใหผูแทนสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวากรรมการ
รางกฎหมายประจําเปนกรรมการแทน
(๓) ผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ มีความรู ประสบการณ ความเชีย่ วชาญ และผลงาน
เปนที่ประจักษ และเปนประโยชนในการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎในเรื่องนั้น รวมทั้งตอง
มี คุ ณ สมบั ติ เ ช น เดี ย วกั บ กรรมการกฤษฎี ก าหรื อ กรรมการพั ฒ นากฎหมายตามกฎหมายว า ด ว ย
คณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวนอยางนอย ๓ คน แตไมเกิน ๕ คน
(๔) ผูแทนสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวากรรมการรางกฎหมาย
ประจํา จํานวน ๑ คน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการนโยบายอาจแตงตัง้ คณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย
ตาม ๗.๑.๑ เปนคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ แทนการแตงตัง้ คณะกรรมการตามความ
ขางตน โดยอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) เพิ่มดวยก็ได โดยกําหนดใหคณะกรรมการนโยบายแตงตั้ง
กรรมการคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ รวมทั้งกําหนดใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงาน
คนหนึ่งเปนเลขานุการและอีก ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ
๘.๑.๒ ลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๓๓)
กําหนดใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะตองหามของคณะกรรมการ
นโยบายการจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎ ตาม ๕.๒ มาใชบังคับแกลักษณะ
ตองหามของกรรมการผูท รงคุณวุฒขิ องคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎโดยอนุโลม ทัง้ นี้
คุณสมบัติอื่น การไดมา และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
๘.๑.๓ หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ
(รางมาตรา ๓๔ และรางมาตรา ๓๕)
(๑) กําหนดขอบเขตเนื้อหาของประมวลกฎหมายและกฎเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
(๒) ดําเนินการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎตามขอบเขตเนื้อหา
ที่คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบ
(๓) เสนอความเห็น ปญหา และอุปสรรค รวมทัง้ แนวทางแกไขเกีย่ วกับ
การจัดทําประมวลกฎหมายและกฎหรือการแกไขปรับปรุงกฎหมายหรือกฎตอคณะกรรมการนโยบาย
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
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ทั้งนี้ กําหนดใหคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎมีอํานาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งอยางใดแทนหรือตามที่
มอบหมายได
๘.๑.๔ การประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (รางมาตรา ๓๖)
การประชุมของคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ และ
คณะอนุกรรมการ ใหนําบทบัญญัติตาม ๕.๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการประชุมที่มิได
มี ก ารลงมติ หากมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น  อ ยกว า หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมด
ก็ใหถือเปนองคประชุม
๘.๒ หลักเกณฑและวิธกี ารจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ (สวนที่ ๒ รางมาตรา ๓๗
ถึงรางมาตรา ๔๖)
๘.๒.๑ หลักเกณฑในการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๓๗)
ในการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ ใหคณะกรรมการจัดทําประมวล
กฎหมายและกฎนํากฎหมายและกฎที่เปนเรื่องเดียวกัน เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกันที่ใชบังคับอยู
ในขณะนั้น ซึ่งอยูในขอบเขตเนื้อหาที่คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบไปกําหนดเปนบทบัญญัติ
ของรางประมวลกฎหมายและกฎ ทัง้ นี้ บทบัญญัตหิ รือบทเฉพาะกาลทีม่ ผี ลใชบงั คับเฉพาะภายในกําหนด
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ใหรวบรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
๘.๒.๒ การหามแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักการที่สําคัญ (รางมาตรา ๓๘)
ในการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ หามมิใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลง
หลักการ เนือ้ ความ สาระสําคัญ และลําดับศักดิข์ องกฎหมายและกฎทีน่ าํ มาประมวล เวนแตเปนการแกไข
เพิ่มเติมถอยคําที่บกพรองผิดพลาด ถอยคําลาสมัย ถอยคําฟุมเฟอย ถอยคําที่ประสงคใหมีความหมาย
เดียวกันแตใชไมสอดคลองกัน หรือถอยคํากํากวมหรือกอใหเกิดความไมชัดเจน หรือเปนการแกไข
โครงสรางของบทบัญญัติกฎหมายหรือกฎ เพื่อใหบทบัญญัติในประมวลกฎหมายและกฎเขาใจไดงาย
และสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น เชน ยุบรวมบทบัญญัติหลายมาตราเปนมาตราเดียว หรือแยกบทบัญญัติ
มาตราเดียวเปนหลายมาตรา
ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ในกรณีมีความจําเปน ใหคณะกรรมการจัดทํา
ประมวลกฎหมายและกฎขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการนโยบายออกไปไดคราวละไมเกิน ๙๐ วัน
๘.๒.๓ กรณีพบบทบัญญัตทิ จ่ี าํ เปนตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิก (รางมาตรา ๓๙)
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเห็นวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายหรือกฎใดที่นํามารวบรวมจัดทําเปนประมวลกฎหมายและกฎ มีความซํ้าซอน ขัดแยง
ลักลั่นกัน หรืออาจถูกยกเลิกโดยปริยายแลว หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ
เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน หรือเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ ใหเสนอขอสังเกตตอคณะกรรมการนโยบาย หากคณะกรรมการนโยบายเห็นวา

๙๐

รางกฎหมายที่นาสนใจ

มีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกบทบัญญัตดิ งั กลาว ใหเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและ
ผูร กั ษาการตามกฎหมายหรือกฎนัน้ เพือ่ พิจารณาใหมกี ารแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกบทบัญญัตดิ งั กลาวตอไป
๘.๒.๔ ขอพิจารณาเกีย่ วกับการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๔๐)
ในระหวางการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ หากมีการประกาศใช
บั ง คั บ กฎหมายหรื อ กฎที่ มี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ประมวลกฎหมายและกฎที่ กํ า ลั ง จั ด ทํ า นั้ น และ
คณะกรรมการจั ด ทํ า ประมวลกฎหมายและกฎเห็ น ว า มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งนํ า มาจั ด ทํ า เป น
ประมวลกฎหมายและกฎ ให นํ า กฎหมายหรื อ กฎนั้ น มาจั ด ทํ า ประมวลกฎหมายและกฎตาม
พระราชบัญญัตินี้
๘.๒.๕ การรับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับรางประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๔๑)
เมื่อคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎดําเนินการจัดทํา
รางประมวลกฎหมายและกฎแลวเสร็จ ใหดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวน
เกีย่ วของ และนําผลการรับฟงความคิดเห็นนัน้ มาพิจารณาแกไขรางประมวลกฎหมายและกฎ แลวเสนอให
คณะกรรมการนโยบายพิจารณาเห็นชอบตอไป
๘.๒.๖ กระบวนการและขั้ น ตอนการเสนอร า งพระราชกฤษฎี ก าให ใ ช
ประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๔๒ และรางมาตรา ๔๓)
กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายเสนอรางพระราชกฤษฎีกาใหใช
ประมวลกฎหมายและกฎตอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาใหใช
ประมวลกฎหมายและกฎทีค่ ณะกรรมการนโยบายเสนอแลว ใหเสนอสภาผูแ ทนราษฎรใหความเห็นชอบ
ร า งพระราชกฤษฎี ก าให ใ ช ป ระมวลกฎหมายและกฎที่ เ สนอมานั้ น ถ า สภาผู  แ ทนราษฎรลงมติ
ไมเห็นชอบภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎ
ใหรางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎนั้นตกไป ทั้งนี้ การกําหนดวันตามความขางตน
ใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
รางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
จากสภาผูแทนราษฎรแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได ทั้งนี้ รูปแบบและเอกสาร
ประกอบประมวลกฎหมายและกฎและรางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎ ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
อยางไรก็ตาม เมื่อพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหกฎหมายและกฎ หรือบทบัญญัตขิ องกฎหมายและกฎเฉพาะทีน่ าํ
มาจัดทําเปนประมวลกฎหมายและกฎทายพระราชกฤษฎีกาเปนอันยกเลิก
๘.๒.๗ การจัดทํารายงานผลการบังคับใช และการเสนอแนะแนวทางแกไข
ปรับปรุง หรือยกเลิกบทบัญญัติของประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๔๔)
เมื่ อ ประมวลกฎหมายและกฎมี ผ ลใช บั ง คั บ แล ว ให ผู  รั ก ษาการ
ตามกฎหมายและกฎที่นํามารวบรวมเปนประมวลกฎหมายและกฎ จัดทํารายงานผลการบังคับใช

๙๑

รางพระราชบัญญัตกิ ารจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนือ่ ง พ.ศ. ….

ประมวลกฎหมายและกฎและเสนอแนะแนวทางแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกบทบัญญัตขิ องประมวลกฎหมาย
และกฎในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตนใหคณะกรรมการนโยบายทราบปละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้
ใหคณะกรรมการนโยบายพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเนื้อหา โครงสราง และหมวดหมูของ
ประมวลกฎหมายและกฎอยางนอยทุก ๕ ป และหากมีความจําเปน อาจเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีการ
แกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลกฎหมายและกฎดังกลาวได
๘.๒.๘ แนวทางในการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายและกฎในเรื่องที่ใชบังคับอยู (รางมาตรา ๔๕)
เรื่องใดที่มีประมวลกฎหมายและกฎตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับอยู
การแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายและกฎในเรื่องนั้น ใหกระทําดังนี้
(๑) บทบัญญัติในสวนที่เปนกฎหมาย ใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมโดย
ตรากฎหมาย
(๒) บทบัญญัตใิ นสวนทีเ่ ปนกฎ ใหดาํ เนินการแกไขเพิม่ เติมโดยตรากฎ
ซึ่งมีลําดับศักดิ์เดียวกันหรือสูงกวาหรือโดยการตรากฎหมาย
๘.๒.๙ การยื่นคํารองเพื่อใหมีการพิจารณาทบทวนและดําเนินการแกไข
ประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๔๖)
บุคคลที่เห็นวาบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายและกฎที่จัดทําขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักการ เนื้อความ สาระสําคัญ และลําดับศักดิ์
ของกฎหมายและกฎทีน่ าํ มาประมวล อาจยืน่ คํารองตอคณะกรรมการนโยบายเพือ่ พิจารณาทบทวนและ
ดําเนินการใหมีการแกไขประมวลกฎหมายและกฎนั้นได
๙. บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๔๗ ถึงรางมาตรา ๕๐)
๙.๑ การกําหนดระยะเวลาในการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย (รางมาตรา ๔๗)
กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายตาม ๕.๑ ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
๙.๒ การกําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนงานหรือโครงการในการจัดทําประมวล
กฎหมายและกฎของคณะกรรมการนโยบายชุดแรก (รางมาตรา ๔๘)
ภายในระยะเวลา ๒ ปนับแตวันที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายชุดแรก
ใหคณะกรรมการนโยบายจัดทําแผนงานหรือโครงการในการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎอยางนอย
ปละ ๒ เรื่อง
๙.๓ การกําหนดระยะเวลาในการจัดใหมีฐานขอมูลกฎหมายกลางของประเทศ
(รางมาตรา ๔๙)
ภายในระยะเวลา ๒ ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหสํานักงาน
และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) รวมกับหนวยงานของรัฐจัดใหมีฐานขอมูล
กฎหมายกลางของประเทศใหประชาชนสามารถเขาสืบคนขอมูลกฎหมายไดโดยสะดวก ทัง้ นี้ ตามแผนงาน
ขอบเขต และเนื้อหาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๙.๔ การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ (รางมาตรา ๕๐)
กําหนดใหสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมกันจัดทําโครงสรางสํานักงาน กรอบอัตรากําลังขาราชการ และพนักงาน
ราชการ และกําหนดงบประมาณ รวมทัง้ การดําเนินการอืน่ ใดอันจําเปน เพือ่ รองรับการดําเนินการตาม
หนาทีแ่ ละอํานาจของสํานักงานตามพระราชบัญญัตนิ ภี้ ายใน ๖๐ วันนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ

ง. บทสรุป
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล กฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎ
แบบตอเนื่อง พ.ศ. .... จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติใหรัฐดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบท
กฎหมายต า ง ๆ โดยสะดวกและสามารถเข า ใจกฎหมายได ง  า ยเพื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได
อย า งถู ก ต อ ง โดยการจั ด ให มี ฐ านข อ มู ล กฎหมายที่ ร วบรวมข อ มู ล กฎหมายอย า งเป น ระบบ
จัดหมวดหมูบทบัญญัติสวนตาง ๆ ใหเชื่อมโยงกัน รวบรวมกฎหมายและกฎในเรื่องเดียวกันเขาไว
ดวยกัน รวมถึงมีการแกไขเพิ่มเติมและปรับปรุงประมวลกฎหมายและกฎนั้นอยางตอเนื่องเพื่อให
เปนปจจุบันอยูเสมอ และเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น จึงเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอการสืบคน การเขาถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ ทําใหสามารถเขาใจ
เนื้อหาของกฎหมายไดงาย ชวยใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง และสงผลให
การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายอยาง
รอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป
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