
สวนท่ี ๒  
การรับฟงความคิดเห็น 

   
 

 
๑. การดําเนินการเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นกับการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมายตามกฎหมายนี้ตองดําเนินการเปนลําดับกอนหรือหลังหรือไม อยางไร  
   ตอบ  พระราชบัญญัตินี้มิไดกําหนดในลักษณะท่ีจะเปนข้ันตอนวาการรับฟงความ
คิดเห็นหรือการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางใดตองทํากอนหลังกัน แตกําหนดให
ตองทําท้ังสองอยาง แตอยางนอยในการวิเคราะหผลกระทบจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและ
นําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการดําเนินการดวย  ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติอาจดําเนินการไป
พรอม ๆ กันได เชน ในการรับฟงความคิดเห็นตองมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับผูซ่ึงอาจไดรับผลกระทบ
จากกฎหมาย ภาระท่ีจะเกิดข้ึนแกประชาชน ซ่ึงในการจัดทําขอมูลดังกลาว หนวยงานของรัฐยอมตองมี
การวิเคราะหผลกระทบเปนการเบื้องตนดวยอยูแลว 
 
๒. ทุกครั้งท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมรางกฎหมายท้ังในช้ันของคณะกรรมการกฤษฎีกาและในช้ัน
กรรมาธิการจําเปนตองรับฟงความคิดเห็นใหมทุกครั้งและตองวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากกฎหมายใหมทุกครั้ง หรือไม  
   ตอบ  การรับฟงความคิดเห็นเปนไปเพ่ือใหไดขอมูลความคิดเห็นท่ีรอบดาน 
และครอบคลุมผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน หากไดมีการดําเนินการดังกลาวครบถวนและไดขอมูล 
เพียงพอท่ีจะนํามาประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมายแลว กรณีท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมรางฯ  
ซ่ึงเกิดจากการนําขอมูลท่ีไดมาประกอบการพิจารณา ก็ไมจําเปนตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอีก แตหากในกระบวนการตรากฎหมายไมวาในข้ันตอนใด หากจําเปนตองไดขอมูลหรือรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียซ่ึงยังดําเนินการมาไมครบถวนเพียงพอ กรณีเชนนี้ตองจัดใหมีการรับ
ฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา 
 
๓. หากจํานวนอัตราสวนของผูท่ีไมเห็นดวยกับรางกฎหมายมีมากกวาเม่ือเทียบกับผูแสดงความ
คิดเห็นท้ังหมด จะสงผลกระทบตอการพิจารณารางกฎหมายนั้นหรือไม 
   ตอบ  การรับฟงความคิดเห็นมิใชการทําประชามติ แตเปนไปเพ่ือใหหนวยงาน 
ของรัฐไดรับขอมูลท่ีรอบดานเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทํารางกฎหมาย  ดังนั้น จํานวนของ 
ผูเห็นดวยหรือไมเห็นดวยจึงไมกระทบตอการพิจารณารางกฎหมายนั้น  อยางไรก็ดี การเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยกับความคิดเห็นฝายใด ผูรับฟงความคิดเห็นตองใหเหตุผลสนับสนุนท่ีใชในการ
ตัดสินใจดังกลาวดวยเสมอ

มาตรา ๕ วรรคสาม  
  กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของผูเก่ียวของ และวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ 
รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นแกประชาชน และนําผลนั้นมาประกอบ 
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน 



๒ 
 

   มาตรา ๙  ในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการรับฟง 
ความคิดเห็นในการจัดทํารางกฎหมายหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ไวเปนการเฉพาะ ใหหนวยงานของรัฐ 
ดําเนินการดังกลาวตามกฎหมายนั้น 

 
๑. กรณีกฎหมายใดมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น 
ของผูมีสวนเกี่ยวของไวเปนการเฉพาะอยูแลว จําเปนตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและคําแนะนําฯ  
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการรับฟงความคิดเห็นหรือไม (มาตรา ๙) 
  ตอบ  หากมีกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการรับฟงความ
คิดเห็นไวแลว ใหหนวยงานปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้น  อยางไรก็ดี เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นท่ีกําหนดไวในคําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  
เรื่อง การรับฟงความคิดของผูเก่ียวของเพ่ือประกอบการจัดทํารางกฎหมายนั้น กําหนดข้ึนเพ่ือให 
การรับฟงความคิดเห็นเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น หากดําเนินการ 
ตามคําแนะนําดังกลาวไดดวยก็จะทําใหการรับฟงความคิดเห็นตามกฎหมายเฉพาะนั้นเปนประโยชน
มากยิ่งข้ึน



๓ 
 

มาตรา ๑๓  ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็นผานระบบกลาง  
และจะใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้ดวยก็ได 

(๑) การรับฟงความคิดเห็นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานของรัฐนั้น 
(๒) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 
(๓) การสัมภาษณ หรือการเชิญใหเขารวมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น 
(๔) การสํารวจความคิดเห็น 
(๕) วิธีการอ่ืนใดท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาเหมาะสม 

 
๑. การรับฟงความคิดจะตองกระทําผานระบบกลางควบคูกับการรับฟงผานวิธีการอ่ืนดวยเสมอ
หรือไม (มาตรา ๑๓) 

ตอบ  มาตรา ๑๓ กําหนดใหการรับฟงความคิดเห็นอยางนอยตองกระทําผาน 
ระบบกลาง สวนการรับฟงโดยวิธีอ่ืนเปนเรื่องท่ีหนวยงานของรัฐจะพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นวา
เหมาะสมกับเรื่องนั้นรวมท้ังผูเก่ียวของท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 



๔ 
 

มาตรา ๑๔  ใหหนวยงานของรัฐนําหลักการหรือประเด็นสําคัญของรางกฎหมาย 
ไปรับฟงความคิดเห็น โดยตองประกาศวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดใน
การรับฟงความคิดเห็น รวมท้ังขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็นอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และความจําเปนท่ีตองตรากฎหมายข้ึน 
เพ่ือแกไขปญหาหรือทําภารกิจในเรื่องนั้น รวมท้ังความมุงหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีพึงประสงค 

(๒) คําอธิบายหลักการหรือประเด็นสําคัญของรางกฎหมายโดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย 
(๓) บุคคลซ่ึงไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

จากกฎหมายในดานการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดลอม หรือผลกระทบอ่ืนท่ีสําคัญ  

(๔) เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหมีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  
หรือการกําหนดโทษอาญา รวมท้ังหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ในกรณีท่ีหนวยงานของรฐัทราบท่ีอยูหรือท่ีติดตอของผูเก่ียวของ ใหแจงให
เก่ียวของทราบถึงการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือจะแจงใหทราบถึงการประกาศตามวรรคหนึ่งก็ได 
โดยการแจงอาจกระทําผานระบบกลาง หรือหนวยงานของรัฐจะแจงผูเก่ียวของตามท่ีเห็นสมควร
ทราบโดยตรงก็ได 

 
๑. เหตุใดจึงไมกําหนดระยะเวลาข้ันต่ําในการรับฟงความคิดเห็นไวใหชัดเจนเพ่ือใหหนวยงานของรัฐ
ไดรับทราบระยะเวลาข้ันต่ําและสามารถประกาศกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมใหเพียงพอในการ
รับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของไดอยางรอบดาน (มาตรา ๑๔) 
   ตอบ  การกําหนดระยะเวลาข้ันต่ําในการรับฟงความคิดเห็นนั้นเปนรายละเอียดในทาง
ปฏิบัติซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับระยะเวลาและโอกาสในการเขามามีสวนรวมของผูเก่ียวของ
อยางเพียงพอไวแลวในคําแนะนําเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ    
 
 



๕ 
 

 

มาตรา ๑๕ วรรคสอง 
ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติหรือบังคับการตามกฎหมายใด  

หรือหนวยงานของรัฐท่ีจะเสนอรางกฎหมาย รวบรวมรายชื่อผูเก่ียวของกับกฎหมายนั้นพรอมดวย 
ท่ีอยูท่ีติดตอไดทางอิเล็กทรอนิกส และแจงใหสํานักงานทราบ 

 
๑. เหตุใดจึงกําหนดใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรับผิดชอบในการปฏิบัติหรือบังคับการตามกฎหมาย
หรือจะเสนอรางกฎหมายเปนผูรวบรวมผูเกี่ยวของกับกฎหมายนั้นพรอมดวยท่ีอยูท่ีติดตอไดทาง
อิเล็กทรอนิกส และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ เพราะอาจทําใหหนวยงานของรัฐ
มีภาระท่ีตองดําเนินการเกินสมควร  
   ตอบ  เนื่องจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบกฎหมายนั้นจะเปนผูรูดีท่ีสุดวาผูมีสวนไดเสีย
กับกฎหมายฉบับนั้นไดแกผูใดบาง เพราะเปนผูบังคับใชกฎหมายกับประชาชน  และการกําหนดให
ตองรวบรวมผูเก่ียวของในทายท่ีสุดจะเปนประโยนชแกหนวยงานนั้นเองหากในภายหลังจะตองจัดใหมี 
การรับฟงความคิดเห็น  ท้ังนี้ การดําเนินการในสวนนี้มิไดสรางภาระเกินสมควรเพราะเปนเรื่องจําเปน 
และเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้นเองโดยตรง  
 



๖ 
 

 

มาตรา ๑๙  การจัดทํารางกฎหมายเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงหรือความ
ปลอดภัยของประเทศ รางกฎหมายท่ีมิไดใชบังคับเปนการท่ัวไปกับประชาชน รางกฎหมายท่ี
จําเปนตองตราข้ึน 
โดยรีบดวนเพ่ือประโยชนสําคัญของประเทศเก่ียวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือรางกฎหมายอ่ืนท่ีไมมีผลกระทบ 
ตอประชาชน  เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตามท่ี
เห็นวาจําเปนแลว ใหถือวาไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นโดยชอบตามหมวดนี้แลว และเพ่ือ
ประโยชน 
แหงการนี้ หนวยงานของรัฐจะไมเปดเผยสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบดังกลาว หรือจะเปดเผยตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

 
๑. ผูใดมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดใหรางกฎหมายใดไดรับการยกเวนใหมีการรับฟงความคิดเห็นท่ี
แตกตางไปจากท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว หรือไมตองเปดเผยสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นหรือ
รายงานวิเคราะหผลกระทบ หรือเปดเผยตามท่ีเห็นสมควร 
   ตอบ  การพิจารณาวารางกฎหมายใดจะเขาเง่ือนไขตามมาตรา ๑๙ นั้น จะเริ่มจาก
หนวยงานผูเสนอรางกฎหมายท่ีจะพิจารณาเปนลําดับแรก ถัดมาคือในชั้นการตรวจสอบเรื่อง 
กอนเสนอคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเปนผูพิจารณา โดยหากเห็นวากฎหมาย 
ท่ีจะเสนอนั้นไมเขาเง่ือนไขตามมาตรานี้ก็อาจแจงใหหนวยงานผูเสนอรางกฎหมายดําเนินการ 
ใหครบถวนเสียกอนได  ในชั้นถัดมาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจสอบกรณีนี้อีกครั้งหนึ่ง 
และสามารถจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็นได หากเห็นวา
รางกฎหมายนั้นไมเขาเง่ือนไขตามมาตรา ๑๙  
 
๒. การบัญญัติใหการจัดทํารางกฎหมายบางประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนดไมตองเปดเผยสรุปผล 
การรับฟงความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบนั้นขัดหรือแยงกับ มาตรา ๗๗  
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติใหกอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟง 
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย รวมท้ังเปดเผยผล 
การรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน หรือไม  
   ตอบ  โดยลักษณะของกฎหมายตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๙ อาจมีขอจํากัดในการ
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ หรือการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
จากกฎหมาย เนื่องจากอาจกระทบตอความม่ันคงของประเทศหรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีรัฐจะตองพิทักษรักษาไว การกําหนดหลักการตามมาตรา ๑๙ จึงไมเปน
การขัดหรือแยงกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ท่ีกําหนดใหรัฐพึงเปดเผยขอมูลในเรื่องนี้เทาท่ีจะ
สามารถกระทําได  อยางไรก็ดี ในการไมเปดเผยขอมูลนั้นตองกระทําเพียงเทาท่ีจําเปน โดยหนวยงาน
ของรัฐเจาของเรื่อง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตอง
พิจารณากลั่นกรองใหการดําเนินการท่ีจะเขากรณีตามมาตรา ๑๙ เปนไปเพียงเทาท่ีจําเปนเทานั้น 
 
 



 
๓. เหตุใดจึงมิไดกําหนดใหกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรท่ีมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง  
แตรัฐจําเปนตองจัดเก็บภาษีเพ่ือประโยชนและความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ใหไดรับ
ยกเวนจากหลักเกณฑในการรับฟงความคิดเห็น การเปดเผยสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นหรือรายงาน
ผลกระทบดังกลาว จึงอาจกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติและการตีความกฎหมายได   
    ตอบ  รางกฎหมายเก่ียวกับภาษีมีหลายลักษณะท้ังท่ีเปนเรื่องลับและเปนเรื่องท่ี
สามารถเปดเผยได ซ่ึงหากเปดเผยได สมควรอยางยิ่งท่ีจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง 
เนื่องจากเปนกฎหมายท่ีกอใหเกิดภาระแกประชาชน  การพิจารณาวารางกฎหมายเก่ียวกับภาษีฉบับ
ใดจะไดรับการยกเวนตามมาตรา ๑๙ จึงเปนเรื่องท่ีตองพิจารณาเปนรายกรณี 
 
๔. เหตุใดจึงไมกําหนดใหชัดเจนวาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เปนกฎหมายท่ี
ไดรับยกเวนตามมาตรา ๑๙ เพราะในทางปฏิบัติหากตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจะสามารถ
ดําเนินการไดยาก และอาจเปนชองทางใหมีผูรองเรียนวาตนเปนผูมีสวนไดเสียแตไมมีการรับฟง
ความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํางบประมาณ 
    ตอบ  ในทางปฏิบัติสํานักงบประมาณสามารถกําหนดรูปแบบหรือวิธีการรับฟงความ
คิดเห็นท่ีเหมาะสมกับกระบวนการการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไดอยู
แลว เชน การรับฟงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานตาง ๆ  
 



๘ 
 

 

มาตรา ๒๐  สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภาอาจมีมติ
หรือตราขอบังคับใหมีการรับฟงความคิดเห็นหรือวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
กอนหรือในระหวางการพิจารณารางกฎหมายนั้นไดตามท่ีเห็นสมควร 

 
๑. เหตุใดจึงไมกําหนดใหชัดเจนวาหนวยงานของรัฐใดมีหนาท่ีรับผิดชอบการตรวจสอบความ
จําเปนในการตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็น และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมาย กรณีเปนรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
   ตอบ  พระราชบัญญัตินี้กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทํารางกฎหมายในชั้นของ
ฝายบริหารเปนหลัก สวนการจัดทํารางกฎหมายของสมาชิกผูแทนราษฎรหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งจะ
เปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับการเขาชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน หรือขอบังคับการประชุมสภาท่ี
จะกําหนดเรื่องการจัดทําและการตรวจสอบรางกฎหมาย  ดังนั้น หากจะกําหนดหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในเรื่องนี้นาจะตองกําหนดไวในกฎหมายหรือขอบังคับดังกลาว 
 
๒. รางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนจะตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายดวยหรือไม อยางไร  
   ตอบ  การเขาชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนจะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
เขาชื่อเสนอกฎหมายจึงตองพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามนั้น และเนื่องจากการเสนอรางกฎหมาย
โดยประชาชนเปนการเสนอตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณารับหลักการ การจะกําหนดใหรางฯ ท่ี
เสนอนั้นตองรับฟงความคิดเห็น หรือวิเคราะหผลกระทบมากอนหรือไม นั้น จะเปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาผูแทนราษฎรจะกําหนดข้ึนตามมาตรา ๑๒๘ ของรัฐธรรมนูญ  
 
 



คําถาม – คําตอบเกี่ยวกับ 
คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

เรื่อง  การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบการจัดทํารางกฎหมาย 

 
๑. คําวา “ไมปกปดขอมูลตอประชาชน” ตามคําแนะนําฯ ขอ ๑ นั้นหมายความรวมถึงขอมูล
สวนตัวของผูแสดงความคิดเห็นดวยหรือไม  
  ตอบ  การกําหนดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็นโดยไมปกปด
ขอมูลตอประชาชนนั้น หมายถึง หนวยงานผูจัดให มีการรับฟงความคิดเห็นตองใหขอมูล 
ท่ีถูกตองและครบถวน เพ่ือใหผูเก่ียวของสามารถเขาใจเรื่องท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็นไดอยางแทจริง  
และสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนได  สําหรับขอมูลสวนตัวของผูแสดงความคิดเห็นนั้น 
หนวยงานของรัฐจะตองไมเปดเผยใหบุคคลอ่ืนทราบ เวนแตผูนั้นจะยินยอมใหเปดเผยขอมูลดังกลาวได  
  

คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
เรื่อง  การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบการจัดทํารางกฎหมาย 

 
  โดยท่ีมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหหนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 
ของผูเก่ียวของเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย โดยการรับฟงความคิดเห็น
นั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานของรัฐทราบถึงปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบตาง ๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึน และสรางการมีสวนรวมของประชาชนจนเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง  ท้ังนี้ มิไดมุงหมายท่ี
จะสํารวจจํานวนคนท่ีสนับสนุนหรือคัดคานรางกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา 
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกคําแนะนําเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเก่ียวของประกอบการจัดทํารางกฎหมาย ดังตอไปนี้ 
   ขอ ๑  ควรดําเนินการอยางตรงไปตรงมา มีการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีถูกตองและ
ชัดเจนไมปกปดขอมูลตอประชาชน 



  ขอ ๔  ควรมีระยะเวลาเพียงพอในการรับฟงความคิดเห็น เพ่ือใหผูเก่ียวของ 
คิดวิเคราะห ตรึกตรอง และรวมแสดงความคิดเห็นได การรับฟงความคิดเห็นผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศควรมีระยะเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน เวนแตมีเหตุผลความจําเปนอ่ืน ซ่ึงหนวยงานของรัฐ
ควรระบุเหตุผลและประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปดวย 

 
๑. การกําหนดใหการรับฟงความคิดเห็นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีระยะเวลา 
ไมนอยกวา ๑๕ วัน นั้นเหมาะสมหรือไม และเหตุใดจึงไมกําหนดใหชัดเจนวากรณีใดบางท่ีเขา
ลักษณะ “เหตุผลความจําเปนอ่ืน” ซ่ึงสามารถการรับฟงความคิดเห็นผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในระยะเวลานอยกวา ๑๕ วันได  
  ตอบ  ระยะเวลา ๑๕ วัน เปนเพียงระยะเวลาข้ันต่ําท่ีหนวยงานของรัฐตองเปด
โอกาสใหแสดงความคิดเห็นได แตในทางปฏิบัติหนวยงานควรพิจารณากําหนดระยะเวลาในการรับฟง
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับเรื่องและผูเก่ียวของท่ีจะรับฟง  สําหรับเหตุผลความจําเปนอ่ืนท่ีจะรับฟง
นอยกวา ๑๕ วันนั้น ตองพิจารณาเหตุผลความจําเปนเปนรายกรณีไป ยากท่ีจะสามารถกําหนด
รายละเอียดในเรื่องนี้ไวใหชัดเจนในคําแนะนําได  ท้ังนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะเปนผูพิจารณาเหตุผลความจําเปนอีกครั้งหนึ่ง โดยหากเห็นวาหนวยงาน 
รับฟงความคิดเห็นไมเพียงพอ ก็อาจขอใหรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได  



  ขอ ๕  การรับฟงความคิดเห็นผานระบบกลางอาจไมสามารถเขาถึงผูเก่ียวของ 
ไดครบถวนทุกกลุม จึงควรใชเปนวิธีการพ้ืนฐานควบคูกับการรับฟงความคิดเห็นผานวิธีการอ่ืนดวย 
เชน การสัมภาษณ การเชิญมาใหขอมูล หรือการประชุม  ในกรณีท่ีสมควรก็อาจจัดการรับฟง 
ความคิดเห็นรวมกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนท่ีมีเทคโนโลยีเพ่ือใหการรับฟงความคิดเห็นนั้นเขาถึง
ผูเก่ียวของไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ท้ังนี้ ในการรับฟงความคิดเห็นตองคํานึงถึง
ลักษณะและจํานวนของผูเก่ียวของ เนื้อหาของรางกฎหมาย และการอํานวยความสะดวกใหแก
ผูเก่ียวของในการแสดงความคิดเห็นอยางเพียงพอและไมเปนการสรางภาระจนเกินความจําเปน   

 
๑. กรณีใดบางจึงจะถือวามีการรับฟงความคิดเห็นอยางครบถวนแลว เชน ควรมีจํานวนผูแสดง
ความคิดเห็นเทาใด  
  ตอบ  การพิจารณาวาการรับฟงความคิดเห็นนั้นครบถวนหรือไมจะพิจารณาจาก  
(๑) ไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนแลวหรือไม  (๒) ไดดําเนินการถูกตอง
ครบถวนตามข้ันท่ีกําหนดไวหรือไม  (๓) ใชวิธีการรับฟงความคิดเห็นท่ีถูกตองและเหมาะสมแลวหรือไม 
เปนสําคัญ  สวนจํานวนของผูแสดงความคิดเห็นนั้นอาจนํามาประกอบการวิเคราะหเก่ียวกับการ
ดําเนินการขางตนได แตในทางปฏิบัติไมสามารถท่ีจะกําหนดจํานวนของผูแสดงความคิดเห็นไวตายตัวได  

 


