
การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอแนวทางขอบเขตการพัฒนา

ระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย

และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ณ หองประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)



ความเปนมา

ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กําหนดหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย การตรวจสอบ

ความจําเปนในการตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพ่ือประกอบการจัดทํารางกฎหมาย และการ

เปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน หลักเกณฑการตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช

ดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ และการกําหนดโทษอาญา เพ่ือใหการตรากฎหมายเปนไปอยางละเอียดรอบคอบ ไมสรางภาระแก

ประชาชนเกินความจําเปน ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายภายหลัง เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว เพื่อพัฒนากฎหมายใหทันสมัยและสอดคลอง

กับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และการเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ท้ังนี้ ตามนัยมาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 258 ค. ดานกฎหมาย (3) ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย

ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เกิดผลอยางเปนรูปธรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดรวมกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเช่ือมโยงในลักษณะของระบบกลาง 

เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลทางดานกฎหมายของประเทศ รวมถึงเปนชองทางสําหรับรับฟงความคิดเห็นและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํากฎหมายหรือราง

กฎหมายรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย โดยใหหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลในระบบดังกลาว ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งของประชาชนและภาค

สวนตางๆ ในการมีสวนรวมและติดตามตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายของประเทศได โดยในการดําเนินงานตามราง

ขอบเขตการดําเนินงานนี้ จะเปนการดําเนินงานในระยะท่ี 1 ซึ่งประกอบไปดวยสวนของระบบรับฟงความคิดเห็นและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ท้ังนี้ สพร. มีแผนใน

การพัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในดานตางๆ ของ ระบบกลางอยางตอเน่ือง ท้ังในสวนของการพัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอบัญญัติ

ของกฎหมายท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูลดานกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และขอมูลดานกฎหมายของรัฐท้ังหมดในประเทศ ไดอยางสะดวก และสามารถ

เขาใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดงาย



ความทาทาย

Platform สําหรับรับฟงความคิดเห็นท่ี

เปนทางการ ขอมูลตาง ๆ สามารถนําไปใชอางอิงในทางกฎหมายได

ขอมูลตาง ๆ มีความนาเชื่อถือ

ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเชื่อม่ัน มีการรักษาขอมูลสวนบุคคลเปนอยางดี

มีความม่ันคง ปลอดภัย

มีความเสถียร พรอมรองรับการเขาถึงขอมูลจากคนจํานวนมาก หรือการพยายามโจมตีจากผูไมประสงคดี

มีความยืดหยุน พรอมขยายผลไปดําเนินการตอในระยะถัดไป และพรอมใหหนวยงานภายนอกตาง ๆ มา

เชื่อมโยงขอมูลนําไปใชประโยชนได

มีการจัดเก็บขอมูลท่ีดี พรอมนําไปใชจัดทําเปน Big Data Analytics ตอไปในอนาคต



คํานิยาม

ผูเสนอราคา          หมายถึง    ผูที่ยื่นขอเสนอโครงการ 

ผูรับจาง   หมายถึง    ผูท่ีผานการคัดเลือกและไดลงนามในสัญญาจางกับ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ผูวาจาง และ สพร.  หมายถึง    สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

ระบบกลาง          หมายถึง     ระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

สคก.   หมายถึง     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันทําการ            หมายถึง     วันจันทร – ศุกร

เวลาทําการ          หมายถึง     เวลา 8.30 – 17.30 น. ในวันทําการ



ภาคผนวก ก. คุณสมบัติของระบบกลางฯ

1. คุณสมบัติทั่วไป 

2. คุณสมบัติในสวนของการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

3. คุณสมบัติในสวนของการรับฟงความคิดเห็น (Participation Platform) 

3.1 ขั้นเตรียมการ 

3.2 ขั้นรับฟงความคิดเห็น 

3.3 ขั้นสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

3.4 ขอกําหนดอ่ืน 

4. คุณสมบัติในสวนของการรับจดแจง 

5. คุณสมบัติในสวนของการแจงเตือน 

6. คุณสมบัติในสวนของผูดูแลระบบ 

7. คุณสมบัติในสวนของการลงทะเบียน (Registration) และยืนยันตัวบุคคล (Authentication)

8. ระบบคนหา และบันทึก (Search & Log) 



ขอบเขตการดําเนินงาน

1. Planning

2. Human Resource

3. Requirement Exploration

4. Requirement Specification

5. System Design

6. Alpha Testing

7. Beta Testing

8. Production Deployment

9. Development Methodologies and 

Tools

10. Training

11. Project Management and Monitoring



งวดงาน

งวดที่ ขอบเขตงาน ระยะเวลา วงเงิน หมายเหตุ

งวดที่ 1 1 Planning and 3-5 

Design

45 วัน

งวดที่ 2 6 Alpha Testing 160 วัน

งวดที่ 3 7 Beta Testing 240 วัน ตองการทดลองใหใชงานจริง

ภายในป 2563

งวดที่ 4 8 Production 

Deployment

300 วัน

งวดที่ 5 10 Training 360 วัน



ภาคผนวก ข.

ขอกําหนดในการรับประกันผลงานและการบํารุงรักษา

รายละเอียดตามภาคผนวก ข. ในรางขอบเขต



ภาคผนวก ค.

ขอกําหนดการทดสอบดาน Non-functional Testing

รายละเอียดตามภาคผนวก ค. ตามรางขอบเขต



สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไดท่ี 
กนกศรี สมสงกุล 
kanoksri.somsongkul@dga.or.th
026126000 ext 85112
0816850007

mailto:kanoksri.somsongkul@dga.or.th
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