ตารางแสดงภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทา
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่

ภารกิจ

๑. การเสนอร่างกฎหมาย
๑.๑ ตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย (มาตรา ๑๒)

ผู้มีหน้าที่
หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรา
กฎหมาย

๑.๒ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
(มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙)
๑) กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรา
ก) แจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบผ่ า นทางระบบกลางหรื อ กฎหมาย
จะแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรโดยตรง เพื่อให้ทราบถึงหลักการหรือ
ประเด็นสาคัญของร่างกฎหมายที่จะนาไปรับฟังความคิดเห็น โดยต้อง
ประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับ
ฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น เช่น
- สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจาเป็นที่ต้อง
ตรากฎหมายขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ท าภารกิ จ ในเรื่ อ งนั้ น รวมทั้ ง
ความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

ระยะเวลาหรือช่วงเวลา
ที่ต้องดาเนินการ

หมายเหตุ

ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ กฎหมายมีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้น ๑๘๐ วัน
นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(๒๗ พ.ย. ๖๒)
ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

๒
ที่

ภารกิจ
- คาอธิบายหลักการหรือประเด็นสาคัญของร่างกฎหมาย
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
- บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายในด้า นการดารงชีวิต การประกอบอาชี พ
หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่น
ที่สาคัญ
ข) จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อประกอบการจัดทาร่างกฎหมายผ่านระบบกลางและวิธีการอื่นใด
ตามความเหมาะสม
ค) นาผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะห์
ผลกระทบและการจัดทาร่างกฎหมาย
๒) หน้าที่เกี่ยวกับระบบการจดแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ก) จัดให้มีระบบการรับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องไว้ในระบบกลาง
ข) รับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบกลาง และเพิ่มรายชื่อ
ผู้ เกี่ย วข้องซึ่งสมควรรั บ ฟัง ความคิ ดเห็ น หรือเพิ่มรายชื่อผู้ เ กี่ย วข้ อ ง
ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ
ค) รวบรวมรายชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หรือบังคับการตามกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายที่จะเสนอ
และแจ้งให้ สคก. ทราบ
๑.๓ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (มาตรา ๑๗)
ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมาย โดยน า
ผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา

ผู้มีหน้าที่

ระยะเวลาหรือช่วงเวลา
ที่ต้องดาเนินการ

หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรา
กฎหมาย

ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรา
กฎหมาย
สพร. ร่วมกับ สคก.

ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สคก.

ดาเนินการทันทีที่ระบบกลาง
แล้วเสร็จ

หน่วยงานของรัฐทีร่ ับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหรือบังคับการตามกฎหมาย
หรือหน่วยงานของรัฐทีเ่ สนอร่าง
กฎหมาย
หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรา
กฎหมาย

ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

หมายเหตุ

๓
ที่

ภารกิจ
๑.๔ ตรวจสอบเนื้ อ หาของร่ า งกฎหมาย ตรวจสอบและ
พิจารณาเนื้อหาของร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง เช่น ความจาเป็นในการ
ใช้ร ะบบอนุ ญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุล พินิจของเจ้าหน้าที่
และการใช้โทษอาญา
๑.๕ เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายผ่านระบบกลางและวิธี การอื่น ใด
ด้วยก็ได้ เพื่อให้ประชาชนทราบ (มาตรา ๑๘)
๑.๖ จัดทาเอกสารประกอบการเสนอร่างกฎหมาย (มาตรา
๒๕ และมาตรา ๒๗) ซึ่ ง ได้ แ ก่ ร่ า งกฎหมายหรื อ หลั ก การของ
ร่างกฎหมาย สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบของกฎหมาย เพื่ อ ประกอบการเสนอร่ า งกฎหมาย
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ผู้มีหน้าที่
หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรา
กฎหมาย

ระยะเวลาหรือช่วงเวลา
ที่ต้องดาเนินการ
ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรา
กฎหมาย

ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรา
กฎหมาย

ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

๒. การตรวจสอบร่างกฎหมาย รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (มาตรา ๒๖)
๒.๑ ตรวจสอบความครบถ้ ว นของเอกสารที่ จ ะเสนอต่ อ สลค.
คณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย ร่างกฎหมาย สรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (ตามพระราช
กฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอเรื่ อ งต่ อ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘)

ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

หมายเหตุ

๔
ที่

ภารกิจ

ผู้มีหน้าที่

ระยะเวลาหรือช่วงเวลา
ที่ต้องดาเนินการ
ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

๒.๒ ตรวจสอบความจ าเป็ นในการตรากฎหมาย ตรวจสอบ คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือ สคก.
เนื้อหาของร่างกฎหมาย
๒.๓ รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือวิเคราะห์ผลกระทบ สคก. หรือหน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้อง ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. การดาเนินการภายหลังกฎหมายมีผลใช้บังคับ
๓.๑ จัดทาร่างกฎทั้งปวงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (มาตรา ๒๒ วรรค
แปด)
๓.๒ ดาเนินการเพื่อให้มีการออกกฎหรือดาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่า งใดเพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรื อได้ รั บ
สิทธิประโยชน์จากกฎหมายได้โดย
๑) กรณีกฎหมายที่ใช้บังคับหลังวันที่พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใช้บังคับ (มาตรา ๒๒ วรรคสอง)
- ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ
- คณะรัฐมนตรีอาจมีมติขยายเวลาได้อีกหนึ่งปี
๒) กรณีกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนวันที่ พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใช้บังคับ (มาตรา ๓๙)
- ภายในสี่ ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
มีผลใช้บังคับ
- คณะรัฐมนตรีอาจมีมติขยายเวลาได้อีกหนึ่งปี

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
การบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
การบังคับใช้กฎหมาย และผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย

หมายเหตุ

๕
ที่

ภารกิจ

ผู้มีหน้าที่

๓.๓ จั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
เจ้ า หน้า ที่ของรั ฐ (มาตรา ๒๔) ให้ ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งเผยแพร่ การบังคับใช้กฎหมาย
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และไม่ใช้บังคับแนวทางปฏิบัติในการ
ใช้ดุล พินิ จ ของเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุ คคลจนกว่ า
จะมีเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
๔. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๓๕)
๔.๑ กาหนดผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
๑) กรณีมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับนั้นหลายหน่วย
๒) กรณีกฎหมายฉบับนั้นมีผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกัน
หลายคน
๓) กรณีกฎหมายฉบับนั้นไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย
๔.๒ ประกาศรายชื่ อ กฎหมายและหน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้ในระบบกลาง

ผู้รักษาการตามกฎหมายเป็นผู้กาหนด
ผู้รักษาการตามกฎหมายปรึกษาหารือ
ร่วมกัน
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กาหนด
ผู้รักษาการตามกฎหมาย และ
นายกรัฐมนตรี

๔.๓ จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
๑) รอบระยะเวลาห้ า ปี หรื อ ระยะเวลาอื่ น ตามที่ ก าหนด การประเมินผลสัมฤทธิ์
ในกฎกระทรวง
๒) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๔

ระยะเวลาหรือช่วงเวลา
ที่ต้องดาเนินการ
ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

หมายเหตุ

กฎหมายมีผลใช้บังคับ

๙๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมาย ทั้งนี้ จะกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
มีผลใช้บังคับ
ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ไว้ด้วยก็ได้ และให้
ประกาศในระบบกลาง
ภายในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓

๖
ที่

ภารกิจ
๓) ในกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกาหนดที่ตราขึ้น
ภายหลังพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นครั้งแรก ให้กระทาภายใน
สองปีนับแต่วันที่พระราชกาหนดนั้นมีผลใช้บังคับ
๔.๔ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบ
การพิจารณาเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ต้อง
ประเมินผลสัมฤทธิ์นั้น
๔.๕ แจ้ งผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ที่ไ ด้ดาเนิน การแล้วไว้
ในระบบกลาง
๔.๖ ในกรณีที่พบว่ากฎหมายฉบับใดมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน
หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่าง
ร้ า ยแรง ต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี ก ารยกเลิ ก ปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ข
เพิ่มเติมกฎหมายนั้นโดยทันที

ผู้มีหน้าที่

ระยะเวลาหรือช่วงเวลา
ที่ต้องดาเนินการ

หมายเหตุ

ภารกิจตามข้อ ๕.๑
๑) นั้น หน่วยงานของรัฐ
ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ดังนี้
- กรณีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ใหม่ ต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่

ภารกิจตามข้อ ๕.๑
๓) และ ๔) นั้น หาก
- หน่วยงานของรัฐ
มีกฎหมายที่รับผิดชอบ
ไม่เกิน ๕ ฉบับ ให้จัดทา
จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์

๕. การให้ประชาชนเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย (มาตรา ๓๖)
๕.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลดังต่อไปนี้ไ ว้ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ในระบบกลาง และติดตามปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน การประเมินผลสัมฤทธิ์
๑) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๒) ค าแปลของกฎหมายเป็ น ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการท างานของ
อาเซียน
๓) คาอธิบายโดยสรุปสาระสาคัญของกฎหมาย

๗
ที่

ภารกิจ

ผู้มีหน้าที่

๔) ความมุ่ ง หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และขอบเขตการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย

๕.๒ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยของ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ศาลที่เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่รับผิดชอบของตน
การประเมินผลสัมฤทธิ์

ระยะเวลาหรือช่วงเวลา
ที่ต้องดาเนินการ
วันที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์
นั้นมผีลใช้บังคับ
- กรณีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๒ ต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓
ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

หมายเหตุ
- หน่วยงานของรัฐ
มีกฎหมายที่รับผิดชอบ
เกิน ๕ ฉบับ ให้จัดทา
ภายในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๔

