
 

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  
   

 

เรื่อง สถานะ 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

๑. 
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย  เรื่อง กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 

ประกำศใช้แล้ว  
(รก. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก หน้ำ ๑๒) 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/711 

๒. คู่มือกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
เผยแพร่แล้ว 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/712 
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๒ 

 

 

 

เรื่อง สถานะ 

การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

๑. แนวทำงกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกกฎหมำย (กฎหมำยล ำดับรอง) 
ประกำศใช้แล้ว  
(รก. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก หน้ำ ๗) 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/644 

๒. คู่มือประกอบกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกกฎหมำย 
เผยแพร่แล้ว 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/644 
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๓ 

 

 

 

เรื่อง สถานะ 

การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย 

๑. ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย 
ประกำศใช้แล้ว  
(รก. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก หน้ำ ๑๔) 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/682 

๒. ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย 
ประกำศใช้แล้ว  
(รก. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก หน้ำ ๑๖) 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/634 

๓. ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรก ำหนดโทษอำญำในกฎหมำย 
ประกำศใช้แล้ว  
(รก. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก หน้ำ ๑๘) 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/686 

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจสอบเนื้อหำของกฎหมำย  เรื่อง กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
เผยแพร่แล้ว 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/674 
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๔ 

 

 

 

เรื่อง สถานะ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

๑. กฎกระทรวงก ำหนดกฎหมำยตำมมำตรำ ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ (กฎหมำยล ำดับรอง) 
ประกำศใช้แล้ว  
(รก. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก หน้ำ ๑) 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/652 

๒. 
กฎกระทรวงก ำหนดรอบระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒  
(กฎหมำยล ำดับรอง) 

ประกำศใช้แล้ว  
(รก. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก หน้ำ ๓) 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/652 

๓. แนวทำงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย (กฎหมำยล ำดับรอง) 
ประกำศใช้แล้ว  
(รก. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก หน้ำ ๙) 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/652 

๔. คู่มือประกอบกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 
เผยแพร่แล้ว 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/652 

๕. รำยชื่อกฎหมำย ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย และก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำงติดตำมและรวบรวมผลกำรประกำศรำยชื่อ
กฎหมำยและหน่วยงำนผู้รับผิดชอบของผู้รักษำกำรตำม
กฎหมำย 
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๕ 

 

 

 

เรื่อง สถานะ 

ระบบกลาง 

๑. 
กำรจัดท ำระบบกลำง  (ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชื่อมโยง เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งกำรเข้ำถึงบทบัญญัติของ
กฎหมำยของประชำชน) 

อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและทดสอบกำรใช้งำนภำยใน  
และคำดว่ำจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งำนกลำงปี ๒๕๖๔ 

๒. 
ระบบจดแจ้งรำยชื่อผู้เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 

- อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ และคำดว่ำจะแล้วเสร็จ
พร้อมกับระบบกลำง  
- เริ่มทดลองท ำระบบจดแจ้งร่วมกับหน่วยงำนน ำร่อง โดย
หน่วยงำนกลุ่มแรกคำดว่ำจะด ำเนินกำรเสร็จภำยในเดือน
กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

๓. 
หลักเกณฑ์กำรน ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็น และกำรวิเครำะห์ผลกระทบ รวมทั้งกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์เข้ำสู่ระบบกลำง (กฎหมำยล ำดับรอง) 

จัดท ำเมื่อระบบกลำงแล้วเสร็จ 

๔. แนวทำงกำรรับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่ำนระบบกลำง (กฎหมำยล ำดับรอง) จัดท ำเมื่อระบบกลำงแล้วเสร็จ 

 

  



๖ 

 

 

 
เรื่อง สถานะ 

การจัดท าค าอธิบายกฎหมาย ค าแปลกฎหมาย และการเผยแพร่กฎหมายและกฎเกณฑ์ 

๑. 
กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับกำรไม่เผยแพร่ข้อมูลในระบบกลำง พ.ศ. 
๒๕๖๒ (กฎหมำยล ำดับรอง) 

ประกำศใช้แล้ว  
(รก. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก หน้ำ ๕) 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/680/9999 

๒. 
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลำงเพ่ือประโยชน์ในกำรให้ประชำชนเข้ำถึง
กฎหมำยได้อย่ำงทั่วถึง (กฎหมำยล ำดับรอง) 

ประกำศใช้แล้ว  
(รก. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก หน้ำ ๒๔) 
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/680/9999 

๓. หลักเกณฑ์กำรจัดท ำค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย (กฎหมำยล ำดับรอง) 
ประกำศใช้แล้ว  
(รก. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก หน้ำ ๒๒)  
https://www.lawreform.go.th/index.php/post/680/9999 
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