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  * ขอมลู ณ วนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๓.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน* 
 รางพระราชบัญญัติการจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎ

แบบตอเนือ่ง พ.ศ. .... จดัทาํขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหสอดคลองกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ซึ่งบัญญัติใหรัฐดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจ
กฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง และสงผลมีการบังคับใชกฎหมายไดอยาง
มปีระสิทธภิาพ โดยการจัดทาํฐานขอมลูกฎหมายท่ีรวบรวมขอมลูกฎหมายอยางเปนระบบและเผยแพร
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนในการสืบคน หรือการรวบรวมกฎหมายและกฎในเร่ือง
เดียวกัน หรือที่เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกัน ไวในแหลงเดียวกัน 

 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการกอน
การตรากฎหมายจากผู ที่เกี่ยวของ บนเว็บไซต http://www.krisdika.go.th/ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการจัดทําฐานขอมูล
กฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎแบบตอเนื่อง พ.ศ. ....

หลักการ
ใหมกีฎหมายวาดวยการจัดทาํฐานขอมลูกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎแบบตอเนือ่ง

เหตุผล
 โดยทีป่จจบุนัมบีทบญัญตักิฎหมายใชบงัคบัอยูในเร่ืองตาง ๆ  เปนจาํนวนมาก และกฎหมาย

และกฎในเรื่องเดียวกัน เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกัน กระจัดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับ 
อีกทั้งหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดมีความซับซอนทําใหประชาชนเขาถึงและเขาใจกฎหมายในแตละ
เรื่องไดยาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงบัญญัติใหรัฐดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบท

รางพระราชบัญญัติ
การจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนื่อง พ.ศ. ....
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รางพระราชบัญญตักิารจดัทาํฐานขอมลูกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนือ่ง พ.ศ. ….

๘๐

กฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบตัติามกฎหมายไดอยางถูกตอง
ซึ่งการสงเสริมการเขาถึงและเขาใจกฎหมายของประชาชนอาจดําเนินการโดยการจัดทําฐานขอมูล
กฎหมายที่รวบรวมขอมูลกฎหมายอยางเปนระบบและเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือประโยชนในการสืบคน หรือการรวบรวมกฎหมายและกฎในเร่ืองเดียวกัน หรือที่เก่ียวของ 
หรือเก่ียวเน่ืองกัน ไวในแหลงเดียวกัน เพื่อประโยชนในการเขาถึงตัวบทกฎหมายไดโดยสะดวก หรือ
การจัดทําประมวลกฎหมายและกฎโดยการรวบรวมกฎหมายและกฎในเร่ืองเดียวกันเขาไวดวยกัน 
จัดหมวดหมูบทบัญญัติสวนตาง ๆ ใหเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและเปนเหตุเปนผล โดยไมมีการ
แกไขหลักการ เนื้อความ หรือสาระสําคัญเดิม และใชบังคับแทนกฎหมายและกฎท่ีนํามารวบรวมน้ัน 
โดยจะตองมีการแกไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงประมวลกฎหมายและกฎน้ันอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเปนปจจุบนั
อยูเสมอ ซึ่งการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมาย
และกฎ จะชวยใหประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐเขาถึงขอมลูกฎหมายและตัวบทกฎหมายไดโดยสะดวก 
และเขาใจเนื้อหาของกฎหมายไดงาย อันจะชวยใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง และ
เจาหนาที่ของรัฐบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

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 หนวยงานท่ีเปนของรัฐไมวาจะเปนสวนราชการ
รฐัวสิาหกจิ องคการมหาชน หรือในรปูแบบอืน่ใด และไมวาจะเปนองคกรในฝายบรหิาร ฝายนติบิญัญตัิ 
ฝายตุลาการ หรือเปนองคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ และใหหมายความรวมถึงองคกรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ และองคกรอื่นที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด

  “ฐานขอมูลกฎหมาย” หมายความวา ฐานขอมูลกลางของประเทศซ่ึงเปนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเชื่อมโยงที่จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมอยางเปนระบบและเผยแพร
บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน การตีความกฎหมาย การตอบขอหารือ บรรดาท่ีมี
ผลตอการบังคับใชกฎหมาย คําสั่ง คําพิพากษา คําวินิจฉัยของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 
หรือคณะกรรมการอื่น รวมทั้งขอมูลกฎหมายอื่นซ่ึงคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
เพื่อประโยชนในการเขาถึงขอมูลกฎหมายโดยสะดวกของประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐ
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๘๑

  “การรวบรวมกฎหมาย” หมายความวา การนํากฎหมายและกฎที่เปนเรื่องเดียวกัน 
เกีย่วของ หรอืเก่ียวเน่ืองกัน มารวบรวมไวในแหลงเดียวกนัในรูปแบบส่ิงพมิพ ขอมลูอเิลก็ทรอนิกส หรอื
รปูแบบอืน่ เพือ่เปนขอมลูสาํหรบัการจดัทาํฐานขอมลูกฎหมายและการจดัทาํประมวลกฎหมายและกฎ 
หรือเพื่อการใชประโยชนของประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ

  “การจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ” หมายความวา การนํากฎหมายและกฎ 
ที่เปนเรื่องเดียวกัน เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกัน ที่บังคับใชอยู มาบัญญัติรวมไวเปนประมวลกฎหมาย
และกฎ ทั้งนี้ โดยไมเปลี่ยนแปลงหลักการ สาระสําคัญ เนื้อความ และลําดับศักดิ์ของกฎหมายและกฎ
ที่นํามาประมวลนั้น

  “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจดัทาํฐานขอมลู
กฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎ

  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ๒. ขอยกเวนการใชบังคับกฎหมาย (รางมาตรา ๓)
  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกประมวลกฎหมายท่ีตองยกรางกฎหมายข้ึนใหม หรือ

การแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลกฎหมายดังกลาว
 ๓. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
  กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 ๔. บททั่วไป (หมวด ๑ รางมาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๑๑)
  ๔.๑ วัตถุประสงคของรางพระราชบัญญัติ (รางมาตรา ๖)
   เพือ่ใหมีการรวบรวมกฎหมาย และกฎเพ่ือจดัทาํฐานขอมลูกฎหมายหรือประมวล

กฎหมายและกฎ อนัเปนการดําเนินการใหประชาชนเขาถงึขอมลูกฎหมายและตัวบทกฎหมายตาง ๆ  ได
โดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย อันจะชวยใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได
อยางถูกตอง รวมทั้งทําใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาจ
ใหมีการรวบรวมกฎหมายกอนจัดทําประมวลกฎหมายและกฎหรือไมก็ได

  ๔.๒ แนวทางการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎตามพระราชบัญญตันิี ้(รางมาตรา ๗)
   เปนการนํากฎหมายและกฎมารวบรวมไวเปนประมวลกฎหมายและกฎ 

โดยจะรวมบทบัญญัติในสวนที่เปนกฎหมายและกฎไวดวยกันหรือแยกกันก็ได และจัดโครงสรางของ
บทบัญญัติสวนตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและเปนเหตุเปนผล 
โดยเมือ่ประมวลกฎหมายและกฎดงักลาวมผีลใชบงัคบั กฎหมายหรอืกฎเดมิเปนอนัยกเลกิ และตอง
ดําเนินการทบทวนความเหมาะสมอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

   ทั้งนี้ การจัดทําประมวลกฎหมายและกฎน้ันตองไมมีการเปลี่ยนแปลง
หลักการ เนื้อความ สาระสําคัญ และลําดับศักดิ์ของกฎหมายและกฎท่ีนํามาประมวล เวนแต
เปนการแกไขเพิ่มเติมถอยคําที่บกพรองผิดพลาด ถอยคําลาสมัย ถอยคําฟุมเฟอย ถอยคําที่ประสงค
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รางพระราชบัญญตักิารจดัทาํฐานขอมลูกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนือ่ง พ.ศ. ….

๘๒

ใหมีความหมายเดียวกันแตใชไมสอดคลองกัน หรือถอยคํากํากวมหรือไมชัดเจน หรือเปนการแกไข
โครงสรางของบทบัญญัติกฎหมายหรือกฎ เพ่ือใหบทบัญญัติในประมวลกฎหมายและกฎเขาใจ
ไดงายและสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น เชน ยุบรวมบทบัญญัติหลายมาตราเปนมาตราเดียว หรือแยก
บทบัญญัติมาตราเดียวเปนหลายมาตรา

  ๔.๓ เงื่อนไขในการใชบังคับกฎหมาย (รางมาตรา ๘)
   ประมวลกฎหมายและกฎตามพระราชบัญญัตินี้ ให  ใช บั งคับได  เมื่อ มี

พระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎ
  ๔.๔ หนาท่ีของหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ (รางมาตรา ๙)
   กาํหนดใหหนวยงานของรัฐทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบขอมลูกฎหมาย กฎ มตคิณะรัฐมนตรี 

หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ แนวปฏิบัติในการดําเนินการของหนวยงาน การตีความกฎหมาย การตอบ
ขอหารือ บรรดาที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมาย คําสั่ง คําพิพากษา คําวินิจฉัยของศาล คณะกรรมการ
วินิจฉัยขอพิพาท หรือคณะกรรมการอื่น รวมทั้งขอมูลกฎหมายอ่ืนซึ่งคณะกรรมการนโยบายประกาศ
กําหนด ใหจัดสงขอมูลตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด เพื่อการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย 
การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ ตามพระราชบัญญัติน้ี

  ๔.๕ การกําหนดเกี่ยวกับคาตอบแทนของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๐)
   เบีย้ประชมุและประโยชนตอบแทนอืน่ของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการ

รวบรวมกฎหมาย คณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ คณะอนุกรรมการ และบุคคลอื่นตาม 
๘.๑.๓ ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

  ๔.๖ หนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รางมาตรา ๑๑)
   กาํหนดใหสาํนกังานมีหนาทีป่ฏบิตังิานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษา

หาขอมูล การรับฟงความคิดเห็น การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ใหแกคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย คณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและ
กฎ และคณะอนกุรรมการ ตามพระราชบัญญตันิี ้รวมทัง้ใหมหีนาทีอ่ืน่ตามทีก่าํหนดในพระราชบัญญัตนิี้ 
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหสํานักงานจัดตั้งหนวยงานขึ้นเปนการเฉพาะ
เพื่อรับผิดชอบการดําเนินการดังกลาว

๕. คณะกรรมการนโยบายการจดัทําฐานขอมลูกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎ
(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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๘๓

   (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๘ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคล 
ดังตอไปนี้

    (ก) กรรมการกฤษฎีกาซึ่งไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมประธานกรรมการ
กฤษฎีกาทุกคณะ จํานวน ๔ คน

    (ข) ผู สอนหรือผู เคยสอนวิชาในสาขานิติศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษและ
มีความรู  ความเช่ียวชาญ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย 
และจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ ซึ่งไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมประธานกรรมการกฤษฎีกา
ทุกคณะ จํานวน ๔ คน

   ทัง้น้ี เมือ่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวฒุคิรบจํานวนแลว ใหกรรมการ 
โดยตําแหนงและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ 
แลวแจงผลใหคณะรัฐมนตรีทราบ โดยกําหนดใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และให
เลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่สํานักงานจํานวน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ

  ๕.๒ ลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ(รางมาตรา ๑๓)
   (๑) เคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
   (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
   (๓) เคยไดรบัโทษจําคกุโดยคาํพพิากษาถึงทีส่ดุใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสาํหรบั

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
   (๔) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที ่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือ
ถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

   (๕) เคยตองคําพพิากษาหรือคําสัง่ของศาลใหทรัพยสนิตกเปนของแผนดนิ เพราะ
รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

  ๕.๓ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ(รางมาตรา ๑๔)
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับแตง

ตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดตามวาระแลว หากแตยัง
ไมไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคณุวฒุขิึน้ใหม ใหกรรมการผูทรงคณุวฒุซิึง่พนจากตาํแหนงตามวาระนัน้
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่

  ๕.๔ การพนจากตําแหนงนอกจากตามวาระ (รางมาตรา ๑๕)
   (๑) ตาย
   (๒) ลาออก
   (๓) คณะรฐัมนตรใีหออก เพราะบกพรองตอหนาทีห่รอืมคีวามประพฤติเสือ่มเสยี
   (๔) มีลักษณะตองหามตาม ๕.๒
   (๕) พนจากการเปนกรรมการกฤษฎีกา

79-93-MAC6.indd   8379-93-MAC6.indd   83 10/29/20   11:05 AM10/29/20   11:05 AM

creo




รางพระราชบัญญตักิารจดัทาํฐานขอมลูกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนือ่ง พ.ศ. ….

๘๔

  ๕.๕ การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวาง (รางมาตรา ๑๖)
   ในกรณทีีก่รรมการผูทรงคณุวฒุพินจากตาํแหนงกอนครบวาระ ใหคณะรฐัมนตรี

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง เวนแตวาระของกรรมการผู ทรงคุณวุฒิเหลือ
ไมถึง ๙๐ วันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได ทั้งน้ี ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ
การแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน อยางไรก็ตาม ในระหวางท่ี
ยังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการนโยบายประกอบดวย
กรรมการเทาที่เหลืออยู และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหกรรมการ
ที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการช่ัวคราว

  ๕.๖ หนาทีแ่ละอาํนาจของคณะกรรมการนโยบาย (รางมาตรา ๑๗ และรางมาตรา ๒๐)
   (๑) จัดทําแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย 

การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ รวมท้ังพิจารณาเห็นชอบรางประมวล
กฎหมายและกฎตาม ๘.๒.๕ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

   (๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และขอบเขตเน้ือหาในการจัดทําฐานขอมูล
กฎหมาย การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการ
เผยแพรขอมูลกฎหมาย การรวบรวมกฎหมาย และประมวลกฎหมายและกฎตอสาธารณะ

   (๓) กํากับดูแล ใหคําแนะนํา และติดตามการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย 
การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ รวมทั้งการแกไขปรับปรุงประมวล
กฎหมายและกฎ ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และแจงไปยังผูรักษาการตามกฎหมายหรือกฎน้ัน และ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เพื่อใหการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเปนไปอยางตอเน่ือง เพื่อให
เปนปจจุบันอยูเสมอ

   (๔) เสนอความเห็น ปญหา และอปุสรรค รวมท้ังแนวทางแกไขตอคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย การรวบรวมกฎหมาย และการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ 
รวมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค ที่เกิด
จากการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบปละ  ๑ ครั้ง

   (๕) เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหมีการแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกบทบัญญัติของ
กฎหมาย หรือจัดทําประมวลกฎหมายแบบแกไขหลักการและสาระสําคัญของกฎหมาย ในกรณี
ที่ในการรวบรวมกฎหมายหรือจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ ปรากฏวามีบทบัญญัติกฎหมาย
ในเรื่องเดียวกัน หรือที่ เกี่ยวเนื่องกันมีความซํ้าซ อน ขัดแยง ลักลั่นกัน หรืออาจถูกยกเลิก
โดยปริยายแลว หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน หรือเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ อันสมควรมีการ
ปรับปรุงหลักการ หรือสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น

   (๖) แตงตัง้ผูเชีย่วชาญเฉพาะในคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายและคณะกรรมการ
จัดทําประมวลกฎหมายและกฎ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
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๘๕

   (๗) พิจารณาคํารองตาม ๘.๒.๙
   (๘) ปฏบิตัหินาทีอ่ื่นตามทีกํ่าหนดไวในพระราชบญัญตัน้ีิหรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรี

มอบหมาย
   ทั้งนี้ กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการนโยบายหรือตามที่คณะกรรมการ
นโยบายมอบหมายได โดยการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความใน ๕.๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม

  ๕.๗ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย (รางมาตรา ๑๘)
   การประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จงึจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง
เปนประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึง
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด

  ๕.๘ การเขารวมประชุมของผูเชี่ยวชาญเฉพาะ (รางมาตรา ๑๙)
   กําหนดใหผู เชี่ยวชาญเฉพาะตาม ๕.๖ (๖) เขารวมประชุมคณะกรรมการ

นโยบายเพือ่แสดงความคดิเหน็ในคราวทีม่กีารพจิารณาเรือ่งเกีย่วกบัการรวบรวมกฎหมายหรอืการจดัทาํ
ประมวลกฎหมายและกฎท่ีผูเชีย่วชาญเฉพาะผูน้ันไดรบัการแตงต้ัง ทัง้นี ้โดยไมนับเปนองคประชุมและ
ไมมีสิทธิลงมต ิ

 ๖. การจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย (หมวด ๓ รางมาตรา ๒๑ ถึงรางมาตรา ๒๔)
  ๖.๑ วัตถุประสงคของการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย (รางมาตรา ๒๑) 
   เพื่อใหประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐเขาถึงขอมูลกฎหมายไดโดยสะดวก และ

เขาใจกฎหมายไดงาย ใหสํานกังานรับผดิชอบในการบริหารจัดการฐานขอมลูกฎหมายกลางของประเทศ 
และใหสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) รับผิดชอบ ในการจัดใหมี บํารุงรักษา และ
พฒันาฐานขอมลูกฎหมาย ทัง้นี ้กาํหนดใหฐานขอมลูกฎหมายเปนสวนหนึง่ของระบบกลางตามกฎหมาย
วาดวยหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย โดยการดําเนินการ
จดัทาํฐานขอมลูกฎหมาย ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และรปูแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

  ๖.๒ หนาที่และอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการดําเนินการ
จัดทําฐานขอมูลกฎหมาย (รางมาตรา ๒๒)

   (๑) เสนอแนะแนวทางในการกําหนดแผนงานหรือโครงการ รวมทั้งหลักเกณฑ 
วิธีการ และรูปแบบในการจัดทําฐานขอมูลกฎหมายตอคณะกรรมการนโยบาย

   (๒) กํากับดูแล ใหคําแนะนํา และติดตามการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ 
ใหเปนไปตาม ๖.๓ และตามแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด รวมท้ังมอํีานาจเรียกดูและเขาถงึ
ขอมูลที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐตาม ๖.๓ (๑) ถึง (๗) ไมวาจะจัดเก็บในรูปแบบใด 
เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาเผยแพรในฐานขอมูลกฎหมาย
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รางพระราชบัญญตักิารจดัทาํฐานขอมลูกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนือ่ง พ.ศ. ….

๘๖

   (๓) รายงานผลการดําเนินการ ปญหา และอุปสรรคในการจัดทําฐานขอมูล
กฎหมาย ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาตอคณะกรรมการนโยบาย

   (๔) ปฏบิตัหินาทีอ่ื่นตามทีกํ่าหนดไวในพระราชบัญญตันิีห้รอืตามทีค่ณะกรรมการ
 นโยบายมอบหมาย

  ๖.๓ ขอมูลท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีและเผยแพรในฐานขอมูลกฎหมาย
(รางมาตรา ๒๓) 

   (๑) ตัวบทกฎหมายและกฎท่ีอยูในความรับผิดชอบที่ครบถวนและเปนปจจุบัน
   (๒) คําแปลของกฎหมายและกฎเปนภาษากลางอาเซียน
   (๓) หนงัสอืเวยีน หนงัสอืส่ังการ และแนวปฏิบตัใินการดาํเนนิการของหนวยงาน

บรรดาที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
   (๔) การตีความกฎหมายและการตอบขอหารือ
   (๕) คําสั่ง คําพิพากษา คําวินิจฉัยของศาลสูงสุดของประเภทคดีนั้น หรือ

คณะกรรมการวนิจิฉยัขอพพิาท ทีห่นวยงานของรฐัผูรบัผดิชอบกฎหมายหรอืกฎในเร่ืองทีเ่กีย่วของ หรอื
ทีศ่าลหรือคณะกรรมการวนิจิฉยัขอพพิาทหรอืหนวยงานธรุการขององคกรดังกลาวเกบ็รวบรวม ไวใชใน
การปฏิบัติงานหรือเผยแพรในระบบสารสนเทศของตน

   (๖) คําอธิบายโดยสรุปสาระสําคัญและเจตนารมณของกฎหมายในลักษณะที่
เขาใจไดโดยงาย

   (๗) ขอมูลกฎหมายอ่ืนซึ่งคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
   ทั้งนี้ กฎหมายใดไมมีหนวยงานของรัฐรับผิดชอบโดยตรง ใหเปนหนาที่ของ

สํานักงานท่ีจะเปนผูจัดทําตามความขางตน อยางไรก็ตาม การดําเนินการตามความดังกลาวขางตน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และรปูแบบ ที่สํานักงานและสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน) รวมกันกําหนด โดยกรณีขอมูลตาม (๕) ใหรับฟงความคิดเห็นของศาลหรือคณะกรรมการ
วนิจิฉยัขอพิพาทหรอืหนวยงานธุรการขององคกรดงักลาวเพือ่ประกอบการพจิารณากําหนดหลกัเกณฑ 
วิธีการ และรูปแบบการดําเนินการดวย

  ๖.๔ ฐานขอมูลกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รางมาตรา ๒๔)
   เพ่ือประโยชนในการดําเนินการ ในสวนทีเ่กีย่วกับฐานขอมลูกฎหมายขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
มหีนาทีแ่ละอาํนาจตาม ๖.๒ และใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีเหน็วามคีวามพรอมมหีนาทีด่าํเนินการ
ตาม ๖.๓

๗. การรวบรวมกฎหมาย (หมวด ๔ รางมาตรา ๒๕ ถึงรางมาตรา ๓๑)
  ๗.๑ คณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย (สวนท่ี ๑ รางมาตรา ๒๕ ถึงรางมาตรา ๒๗)
   ๗.๑.๑ องคประกอบของคณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๒๕)
     เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการตาม ๕.๖ 

(๑) แลว ใหคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายคณะหน่ึง หรือหลายคณะ 
โดยประกอบดวย
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๘๗

     (๑)  ผูเชีย่วชาญเฉพาะในกฎหมายเรือ่งนัน้ตาม ๕.๖ (๖) ซึง่คณะกรรมการ
นโยบายคัดเลือกจํานวน ๑ คนเปนประธานกรรมการ

     (๒) ผูซึง่ไดรบัมอบหมายจากผูรกัษาการตามกฎหมายท่ีจะนาํมารวบรวม 
โดยใหผูรักษาการตามกฎหมายแตละฉบับมอบหมายผูแทนฉบับละ ๑ คน และกรณีที่กฎหมายใด 
มผีูรกัษาการหลายคน ใหผูรกัษาการทกุคนมอบหมายผูแทนในสวนของตน ๑ คน ทัง้นี ้กรณทีีก่ฎหมายใด
ไมมีผูรกัษาการ ใหผูแทนสํานกังานซ่ึงดาํรงตําแหนงไมตํา่กวากรรมการรางกฎหมายประจําเปนกรรมการแทน

     (๓) ผูแทนหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการรวบรวมกฎหมายหรือ
กฎนั้น ตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

     (๔)  ผูแทนสาํนกังานซึง่ดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวากรรมการรางกฎหมายประจาํ
     ทั้งนี้ กําหนดใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่สํานักงานคนหนึ่งเปน

เลขานุการและอีก ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ประธานกรรมการพนจาก
ตําแหนงกอนการรวบรวมกฎหมายเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการนโยบายคัดเลือกผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในกฎหมายเรื่องนั้นตาม ๕.๖ (๖) เพื่อเปนประธานกรรมการแทน

   ๗.๑.๒ หนาที่และอํานาจคณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๒๖)
      (๑) ตรวจสอบ ศกึษา และวเิคราะห กฎหมายหรอืกฎทีเ่ปนเรือ่งเดยีวกนั 

เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อดําเนินการรวบรวมไวในแหลงเดียวกัน
     (๒) กาํหนดขอบเขตเนือ้หาและรปูแบบของการรวบรวมกฎหมายเสนอ

ตอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
     (๓) ดําเนินการรวบรวมกฎหมายตามขอบเขตเนื้อหาที่คณะกรรมการ 

นโยบายเห็นชอบ
     (๔) เสนอความเห็น ปญหา และอุปสรรค รวมท้ังแนวทางแกไขเก่ียวกับ

การรวบรวมกฎหมายตอคณะกรรมการนโยบาย
     (๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ี

คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
   ๗.๑.๓ การประชุมของคณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๒๗)
     การประชุมของคณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย ใหนําบทบัญญัติตาม 

๕.๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการประชุมที่มิไดมีการลงมติ หากมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปนองคประชุม

  ๗.๒ หลักเกณฑและวธิกีารรวบรวมกฎหมาย (สวนที ่๒ รางมาตรา ๒๘ ถงึ รางมาตรา ๓๑)
   ๗.๒.๑ หลักเกณฑในการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๒๘)
     ในการรวบรวมกฎหมาย ใหคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายพิจารณา

ขอบเขตเนือ้หาของกฎหมายหรอืกฎทีจ่ะนํามารวบรวม และกาํหนดรปูแบบของการรวบรวมกฎหมาย เสนอ
ตอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ ในการดําเนินการรวบรวมกฎหมาย คณะกรรมการ
รวบรวมกฎหมายจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดวยก็ได
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รางพระราชบัญญตักิารจดัทาํฐานขอมลูกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนือ่ง พ.ศ. ….

๘๘

   ๗.๒.๒ แนวทางในการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๒๙)
     กาํหนดใหคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายดําเนินการรวบรวมกฎหมาย 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด โดยตองวิเคราะหบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในสวนที่เก่ียวของหรือเปนท่ีมาของกฎหมายหรือกฎที่จะนํามารวบรวม 
และขอบเขตเน้ือหาของกฎหมายหรือกฎที่จะนํามารวบรวมจะตองประกอบดวยเน้ือหาอยางนอย
ดังตอไปนี้

     (๑) บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎท่ีเกี่ยวของ
     (๒) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของซึ่งมีผลบังคับเปนกฎ
     คณะกรรมการนโยบายอาจกาํหนดขอบเขตเนือ้หาของกฎหมายหรอืกฎ

ที่จะนํามารวบรวมเพ่ิมเติมก็ได เชน หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ แนวปฏิบัติในการดําเนินการของ
หนวยงานของรัฐ การตีความกฎหมาย การตอบขอหารือ บรรดาที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมาย คาํสั่ง 
คําพิพากษา คําวินิจฉัยของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท หรือคณะกรรมการอ่ืน รวมทั้งขอมูล
กฎหมายอื่นซึ่งคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด

     การรวบรวมกฎหมายดงักลาวตองแลวเสรจ็ภายในระยะเวลา ๑ ปนบัแต
วันที่คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบขอบเขตเนื้อหาของกฎหมายหรือกฎท่ีจะนํามารวบรวม ในกรณีมี
ความจําเปน ใหคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการนโยบายออกไป
ไดคราวละไมเกิน ๙๐ วัน

   ๗.๒.๓ รายงานและรางการรวบรวมกฎหมาย (รางมาตรา ๓๐ ถงึรางมาตรา ๓๑)
     กําหนดใหคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายเสนอรายงานและราง

การรวบรวมกฎหมายทีด่าํเนนิการเสรจ็แลว พรอมความเหน็ตอคณะกรรมการนโยบายวาควรจดัทาํเปน
ประมวลกฎหมายและกฎตอไปหรอืไม หรอืควรดาํเนนิการอยางใดตอไป ในกรณทีีค่ณะกรรมการนโยบาย
เห็นชอบรางการรวบรวมกฎหมาย ใหคณะกรรมการรวบรวมกฎหมายสงการรวบรวมกฎหมายนั้น
ใหสํานักงานเพื่อนําไปรวบรวมในฐานขอมูลกฎหมาย และเผยแพรการรวบรวมกฎหมายดังกลาวตอ
สาธารณะ โดยใหคํานึงถึงประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลดังกลาวดวย ทั้งน้ี การรวบรวมกฎหมายท่ี
จัดทําข้ึนดังกลาวนี้ ใหเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงาน

๘. การจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ (หมวด ๕ รางมาตรา ๓๒ ถึงรางมาตรา ๔๖)
  ๘.๑ คณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ (สวนท่ี ๑ รางมาตรา ๓๒ ถึง

รางมาตรา ๓๖)
   ๘.๑.๑ องคประกอบของคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ

(รางมาตรา ๓๒)
     กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําประมวล

กฎหมายและกฎคณะหน่ึงหรือหลายคณะ โดยประกอบดวย
     (๑) ผูเชีย่วชาญเฉพาะในกฎหมายเร่ืองน้ันตาม ๕.๖ (๖) จํานวนไมเกนิ ๒ คน
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๘๙

     (๒) ผูซึง่ไดรบัมอบหมายจากผูรกัษาการตามกฎหมายท่ีจะนํามาจัดทาํ
ประมวลกฎหมายและกฎ โดยใหผูรักษาการตามกฎหมายแตละฉบับมอบหมายผูแทนฉบับละ ๑ คน 
และกรณีที่กฎหมายใดมีผูรักษาการหลายคน ใหผูรักษาการทุกคนมอบหมายผูแทนในสวนของตน 
๑ คน ทั้งนี้ กรณีที่กฎหมายใดไมมีผูรักษาการ ใหผูแทนสํานักงานซึ่งดาํรงตําแหนงไมตํ่ากวากรรมการ
รางกฎหมายประจําเปนกรรมการแทน

     (๓) ผูทรงคณุวฒุซิึง่มคีวามรู ประสบการณ ความเชีย่วชาญ และผลงาน
เปนที่ประจักษ และเปนประโยชนในการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎในเร่ืองน้ัน รวมท้ังตอง
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับกรรมการกฤษฎีกาหรือกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวนอยางนอย ๓ คน แตไมเกิน ๕ คน

     (๔) ผูแทนสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวากรรมการรางกฎหมาย
ประจํา จํานวน ๑ คน

     ทัง้นี ้คณะกรรมการนโยบายอาจแตงตัง้คณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย
ตาม ๗.๑.๑ เปนคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ แทนการแตงต้ังคณะกรรมการตามความ
ขางตน โดยอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) เพิ่มดวยก็ได โดยกําหนดใหคณะกรรมการนโยบายแตงตั้ง
กรรมการคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ รวมทั้งกําหนดใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงาน
คนหนึ่งเปนเลขานุการและอีก ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ

   ๘.๑.๒ ลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ(รางมาตรา ๓๓)
     กําหนดใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะตองหามของคณะกรรมการ

นโยบายการจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎ ตาม ๕.๒ มาใชบังคับแกลักษณะ
ตองหามของกรรมการผูทรงคุณวฒุขิองคณะกรรมการจัดทาํประมวลกฎหมายและกฎโดยอนุโลม ทัง้นี้ 
คุณสมบัติอื่น การไดมา และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด

   ๘.๑.๓ หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ
(รางมาตรา ๓๔ และรางมาตรา ๓๕)

     (๑) กําหนดขอบเขตเนื้อหาของประมวลกฎหมายและกฎเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

     (๒) ดําเนินการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎตามขอบเขตเนื้อหา 
ที่คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบ

     (๓) เสนอความเห็น ปญหา และอุปสรรค รวมท้ังแนวทางแกไขเก่ียวกับ
การจัดทําประมวลกฎหมายและกฎหรือการแกไขปรับปรุงกฎหมายหรือกฎตอคณะกรรมการนโยบาย

     (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
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รางพระราชบัญญตักิารจดัทาํฐานขอมลูกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนือ่ง พ.ศ. ….

๙๐

     ทั้งนี้ กําหนดใหคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎมีอํานาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งอยางใดแทนหรือตามที่
มอบหมายได

   ๘.๑.๔ การประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (รางมาตรา ๓๖)
     การประชุมของคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ และ

คณะอนุกรรมการ ใหนําบทบัญญัติตาม ๕.๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการประชุมที่มิได 
มีการลงมติ หากมีกรรมการมาประชุมไมน อยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
ก็ใหถือเปนองคประชุม

  ๘.๒ หลักเกณฑและวิธกีารจดัทําประมวลกฎหมายและกฎ (สวนท่ี ๒ รางมาตรา ๓๗
ถึงรางมาตรา ๔๖)

   ๘.๒.๑ หลักเกณฑในการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๓๗)
     ในการจดัทาํประมวลกฎหมายและกฎ ใหคณะกรรมการจดัทาํประมวล

กฎหมายและกฎนํากฎหมายและกฎที่เปนเรื่องเดียวกัน เก่ียวของ หรือเกี่ยวเนื่องกันที่ใชบังคับอยู 
ในขณะนั้น ซึ่งอยู ในขอบเขตเนื้อหาที่คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบไปกําหนดเปนบทบัญญัติ 
ของรางประมวลกฎหมายและกฎ ทัง้นี ้บทบญัญตัหิรอืบทเฉพาะกาลทีม่ผีลใชบงัคบัเฉพาะภายในกําหนด
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ใหรวบรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด

   ๘.๒.๒ การหามแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักการท่ีสําคัญ (รางมาตรา ๓๘)
     ในการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ หามมิใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลง

หลกัการ เน้ือความ สาระสําคัญ และลําดับศักด์ิของกฎหมายและกฎท่ีนาํมาประมวล เวนแตเปนการแกไข
เพิ่มเติมถอยคําที่บกพรองผิดพลาด ถอยคําลาสมัย ถอยคําฟุมเฟอย ถอยคําที่ประสงคใหมีความหมาย
เดียวกันแตใชไมสอดคลองกัน หรือถอยคํากํากวมหรือกอใหเกิดความไมชัดเจน หรือเปนการแกไข
โครงสรางของบทบัญญัติกฎหมายหรือกฎ เพื่อใหบทบัญญัติในประมวลกฎหมายและกฎเขาใจไดงาย
และสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น เชน ยุบรวมบทบัญญัติหลายมาตราเปนมาตราเดียว หรือแยกบทบัญญัติ
มาตราเดียวเปนหลายมาตรา 

     ทัง้นี ้ใหคณะกรรมการจัดทาํประมวลกฎหมายและกฎดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ในกรณีมีความจําเปน ใหคณะกรรมการจัดทํา 
ประมวลกฎหมายและกฎขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการนโยบายออกไปไดคราวละไมเกิน ๙๐ วัน

   ๘.๒.๓ กรณพีบบทบญัญัตท่ีิจาํเปนตองแกไขปรบัปรงุหรอืยกเลกิ (รางมาตรา ๓๙)
     ในกรณทีีค่ณะกรรมการจดัทาํประมวลกฎหมายและกฎเหน็วาบทบญัญตัิ

ของกฎหมายหรือกฎใดท่ีนํามารวบรวมจัดทําเปนประมวลกฎหมายและกฎ มีความซ้ําซอน ขัดแยง 
ลักลั่นกัน หรืออาจถูกยกเลิกโดยปริยายแลว หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ 
เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน หรือเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ ใหเสนอขอสังเกตตอคณะกรรมการนโยบาย หากคณะกรรมการนโยบายเห็นวา
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๙๑

มคีวามจําเปนตองแกไขปรับปรุงหรอืยกเลิกบทบัญญตัดิงักลาว ใหเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและ
ผูรกัษาการตามกฎหมายหรือกฎน้ันเพ่ือพจิารณาใหมกีารแกไขปรับปรุงหรอืยกเลิกบทบัญญตัดิงักลาวตอไป

   ๘.๒.๔ ขอพจิารณาเก่ียวกับการจัดทาํประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๔๐)
     ในระหวางการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ หากมีการประกาศใช

บังคับกฎหมายหรือกฎที่มีสาระสําคัญเก่ียวกับประมวลกฎหมายและกฎที่กําลังจัดทํานั้น และ
คณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเห็นวามีความจําเปนที่จะตองนํามาจัดทําเปน
ประมวลกฎหมายและกฎ ใหนํากฎหมายหรือกฎนั้นมาจัดทําประมวลกฎหมายและกฎตาม
พระราชบัญญัตินี้

   ๘.๒.๕ การรบัฟงความคิดเห็นเกีย่วกบัรางประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๔๑)
     เม่ือคณะกรรมการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎดําเนินการจัดทํา 

รางประมวลกฎหมายและกฎแลวเสร็จ ใหดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวน
เก่ียวของ และนาํผลการรบัฟงความคดิเหน็นัน้มาพจิารณาแกไขรางประมวลกฎหมายและกฎ แลวเสนอให
คณะกรรมการนโยบายพิจารณาเห็นชอบตอไป

   ๘.๒.๖ กระบวนการและขั้นตอนการเสนอรางพระราชกฤษฎีกาใหใช
ประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๔๒ และรางมาตรา ๔๓)

     กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายเสนอรางพระราชกฤษฎีกาใหใช
ประมวลกฎหมายและกฎตอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาใหใช
ประมวลกฎหมายและกฎทีค่ณะกรรมการนโยบายเสนอแลว ใหเสนอสภาผูแทนราษฎรใหความเหน็ชอบ
รางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎท่ีเสนอมานั้น ถาสภาผู แทนราษฎรลงมติ 
ไมเห็นชอบภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎ 
ใหรางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎนั้นตกไป ทั้งนี้ การกําหนดวันตามความขางตน
ใหหมายถึงวันในสมัยประชุม

     รางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎท่ีไดรบัความเห็นชอบ
จากสภาผูแทนราษฎรแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลง 
พระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได ทั้งนี้ รูปแบบและเอกสาร
ประกอบประมวลกฎหมายและกฎและรางพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎ ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด

     อยางไรก็ตาม เมื่อพระราชกฤษฎีกาใหใชประมวลกฎหมายและกฎ
ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว ใหกฎหมายและกฎ หรอืบทบญัญติัของกฎหมายและกฎเฉพาะทีน่าํ
มาจัดทําเปนประมวลกฎหมายและกฎทายพระราชกฤษฎีกาเปนอันยกเลิก

   ๘.๒.๗ การจัดทํารายงานผลการบังคับใช และการเสนอแนะแนวทางแกไข 
ปรับปรุง หรือยกเลิกบทบัญญัติของประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๔๔)

      เมื่อประมวลกฎหมายและกฎมีผลใชบังคับแลว ใหผู รักษาการ
ตามกฎหมายและกฎที่นํามารวบรวมเปนประมวลกฎหมายและกฎ จัดทํารายงานผลการบังคับใช
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รางพระราชบัญญตักิารจดัทาํฐานขอมลูกฎหมายและประมวลกฎหมาย
และกฎแบบตอเนือ่ง พ.ศ. ….

๙๒

ประมวลกฎหมายและกฎและเสนอแนะแนวทางแกไข ปรบัปรุง หรอืยกเลิกบทบัญญตัขิองประมวลกฎหมาย
และกฎในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตนใหคณะกรรมการนโยบายทราบปละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ 
ใหคณะกรรมการนโยบายพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเน้ือหา โครงสราง และหมวดหมูของ
ประมวลกฎหมายและกฎอยางนอยทุก ๕ ป และหากมีความจําเปน อาจเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีการ
แกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลกฎหมายและกฎดังกลาวได

   ๘.๒.๘ แนวทางในการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายและกฎในเร่ืองที่ใชบังคับอยู (รางมาตรา ๔๕)

     เรื่องใดที่มีประมวลกฎหมายและกฎตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับอยู 
การแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายและกฎในเรื่องน้ัน ใหกระทําดังนี้

     (๑) บทบัญญัติในสวนที่เปนกฎหมาย ใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมโดย
ตรากฎหมาย

     (๒) บทบญัญตัใินสวนท่ีเปนกฎ ใหดาํเนนิการแกไขเพิม่เตมิโดยตรากฎ
ซึ่งมีลําดับศักดิ์เดียวกันหรือสูงกวาหรือโดยการตรากฎหมาย

   ๘.๒.๙ การยื่นคํารองเพื่อใหมีการพิจารณาทบทวนและดําเนินการแกไข
ประมวลกฎหมายและกฎ (รางมาตรา ๔๖)

     บุคคลท่ีเห็นวาบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายและกฎท่ีจัดทําข้ึน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักการ เนื้อความ สาระสําคัญ และลําดับศักดิ์
ของกฎหมายและกฎท่ีนาํมาประมวล อาจย่ืนคาํรองตอคณะกรรมการนโยบายเพ่ือพจิารณาทบทวนและ
ดําเนินการใหมีการแกไขประมวลกฎหมายและกฎน้ันได

๙. บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๔๗ ถึงรางมาตรา ๕๐)
  ๙.๑ การกําหนดระยะเวลาในการแตงต้ังคณะกรรมการนโยบาย (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 ปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับ ใหสํานักงาน
และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) รวมกับหนวยงานของรัฐจัดใหมีฐานขอมูล
กฎหมายกลางของประเทศใหประชาชนสามารถเขาสบืคนขอมลูกฎหมายไดโดยสะดวก ทัง้น้ี ตามแผนงาน
ขอบเขต และเนื้อหาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๙๓

  ๙.๔ การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ (รางมาตรา ๕๐)
   กําหนดใหสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมกันจัดทําโครงสรางสํานักงาน กรอบอัตรากําลังขาราชการ และพนักงาน
ราชการ และกําหนดงบประมาณ รวมทัง้การดาํเนนิการอืน่ใดอนัจําเปน เพือ่รองรบัการดาํเนนิการตาม
หนาท่ีและอาํนาจของสาํนกังานตามพระราชบญัญัตน้ีิภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัท่ีพระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั

ง. บทสรุป
 รางพระราชบัญญัติการจัดทําฐานขอมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎ

แบบตอเนื่อง พ.ศ. .... จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติใหรัฐดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบท
กฎหมายตาง ๆ โดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายได
อยางถูกตอง โดยการจัดใหมีฐานขอมูลกฎหมายท่ีรวบรวมขอมูลกฎหมายอยางเปนระบบ 
จัดหมวดหมูบทบัญญัติสวนตาง ๆ ใหเชื่อมโยงกัน รวบรวมกฎหมายและกฎในเรื่องเดียวกันเขาไว
ดวยกัน รวมถึงมีการแกไขเพิ่มเติมและปรับปรุงประมวลกฎหมายและกฎนั้นอยางตอเนื่องเพื่อให
เปนปจจุบันอยูเสมอ และเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น จึงเปนประโยชนอยางย่ิง
ตอการสืบคน การเขาถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ ทําใหสามารถเขาใจ
เนื้อหาของกฎหมายไดงาย ชวยใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง และสงผลให
การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซ่ึงจะตองพิจารณาใหรอบคอบและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายอยาง
รอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมีความประสงคตองการท่ีจะแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับ
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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