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ระบบกลางทางกฎหมายคืออะไร

“ระบบกลางทางกฎหมาย” เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ผลใช้บังคับ
อยู่ก่อนแล้ว โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชน รวมทั้งองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายด้วยการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ตนเป็นผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ดังนั้น ระบบกลางจึงมีความส าคัญกับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participatory)





ที่มาของระบบกลางทางกฎหมาย

ประชาชนไม่มีโอกาสเป็นส่วนร่วม
• ในการแสดงความเห็นต่อร่าง
• ไม่ทราบความคืบหน้ากฎหมาย
• หน่วยงานดูไม่โปร่งใส 

โอกาส: Digital & Internet

แนวทางแก้ไข : มาตรา 77

พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.
การบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

มีระบบที่รับฟังเสียงของ
ประชาชน พร้อมแจ้งว่าถึง
ไหนแล้ว

ปัญหา : ไม่มีส่วนร่วม

เครื่องมือ : ระบบรับฟัง



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าทีจ่ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่

หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัว
บทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป



พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

• มาตรา ๓ - “ระบบกลาง” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครอืข่ายเชื่อมโยงทีจ่ัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการเข้าถึงบทบัญญตัิของกฎหมายของประชาชน

• มาตรา ๑๑ ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับผิดชอบในการจัดให้มี บ ารุงรักษา และพัฒนาระบบกลางตามที่ส านกังานร้องขอ เพื่อ
ใช้ในการด าเนินการดังต่อไปนี้
• (๑) รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
• (๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบ และร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น รวมทั้งร่างกฎหมายที่

คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา
• (๓) รับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็นตาม (๑)
• (๔) ประกาศรายชื่อกฎหมายและหนว่ยงานของรฐัทีร่ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ และเปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิที่หน่วยงานของรัฐ

จัดท าขึ้น
• (๕) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการด าเนนิการตามหมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ และหมวด ๖ 

การเข้าถึงบทบัญญตัิของกฎหมาย
• (๖) เป็นช่องทางในการรับข้อรอ้งเรยีนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนว่าสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายใด
• (๗) การด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการพฒันากฎหมายก าหนด



รู้ กฎหมาย 

ร่วม แสดงความคิดเห็น 

ตดิตาม ผลสรุป และสถานะ 



วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดท าระบบกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นประกอบการ
จัดท าร่างกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายของ
ประเทศ

2. เพื่อให้มีช่องทางส าหรับประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมาย และติดตามกระบวนการจัดท าร่างกฎหมาย ผ่านระบบ
กลางทางกฎหมาย

3. เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการกระบวนการแสดงความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมายหรือกฎหมายไดร้วดเร็ว และตรงตามข้อบัญญัติใน พ.ร.บ. 
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 
2562



กรอบการพัฒนาระบบกลางฯ
1. ระยะที่ 1 – มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็น และการประเมินผลสัมฤทธิ์ - ครอบคลุมมาตรา 11 1) - 3) ตาม พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ

จัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
• รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
• เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบ และร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น รวมทั้งร่าง

กฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา
• รับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็นตาม (1)

2. ระยะที่ 2 – ฐานข้อมูลกฎหมาย - มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง - ครอบคลุมมาตรา 11 4) - 6) ตาม พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
• ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และเปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงาน

ของรัฐจัดท าขึ้น
• รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการตามหมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ และหมวด 

๖ การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
• เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนว่าสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายใด

3. ระยะที่ 3 – จัดท าระบบกลางให้มีความสมบูรณ์ และน าเทคโนโลยีระดับสูงต่าง ๆ เช่น Big Data Analytics และ Artificial Intelligence 
(AI) มาใช้ในการให้บริการ



ภาพรวมของระบบกลางทางกฎหมาย (1)
แผนภาพการรับ  งความคิดเห นของประชาชน
และการสร้างการรับ  งความคิดเห นโดย
หน่วยงานรัฐ

ระบบกลางทางกฎหมาย ประชาชน

สคก. สลค. หน่วยงาน

หน่วยงาน

ผู้เก่ียวข้อง

แสดงความคิดเห น

แสดงความคิดเห น

1. ร่างกฎหมาย 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์

1.1 หลักการ 1.2 ร่างกฎหมาย

ผลลัพธ์การแสดงความคิดเห น

แสดงความคิดเห นสร้างแบบรับ  งความคิดเห น

รายงาน

@ E-Mail

แบบรับ  งความคิดเห น



ภาพรวมของระบบกลางทางกฎหมาย (2)
แผนภาพการปรับปรุงสถานะของร่างกฎหมาย

ผู้เก่ียวข้อง

@ E-Mail

ประชาชน

ดูความคืบหน้าของร่างกฎหมาย

หน่วยงาน

ปรับปรุงสถานะของร่างกฎหมาย 
(โครงการ)

พิมพ์ LAW Report

ระบบกลางทางกฎหมาย

สคก. สลค.

รายงาน







ตัวอย่างหน้าจอ
การแสดงหน้าจอที่หน้าเว็บไซต์และการร่วมแสดงความคิดเห็น



ตัวอย่างหน้าจอ
การติดตามสถานะของโครงการ/ร่างกฎหมาย อ่านสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น



ตัวอย่างหน้าจอ
การดูผลลัพธ์การตอบจากประชาชน

https://law.go.th/backend



สรุป Functions

Front-End

• แสดงความคิดเห็นต่อแบบสอบถามในระบบกลาง
• สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งานใน Function 

อื่นได้มากขึ้น
• กดติดตาม Favorite การรับฟังที่สนใจราย 

Survey/Project ได้
• แจ้งเตือนความคืบหน้าสิ่งที่ตนเองสนใจ/ติดตาม
• แสดงประวัติของการตอบแบบสอบถาม
• แสดงความคิดเห็นที่กระดานสนทนาได้

Back-End

• สร้างการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง
• ดูผลลัพธ์การตอบแบบสอบถามจากประชาชน
• เผยแพร่สรุปผลการรับฟังผ่านระบบกลาง
• ปรับปรุงความคืบหน้าของสถานะโครงการ
• สร้างเอกสารรายงาน LAW ส าหรับส่งให้หนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องพิจารณาร่างกฎหมาย
• ใส่รายชื่อผู้เกีย่วข้องทีห่น่วยงานม ีเข้าสู่ฐานข้อมูลได้
• สร้างหรือเปลี่ยนสทิธิ์ผูใ้ช้งานภายในหน่วยงานได้
• สร้างกระดานสนทนาส าหรับโครงการท่ีเปดิรับฟังได้



ประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน

หน่วยงาน

• รองรับกระบวนการ ตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑฯ์

• ไม่ต้องลงทุนเสียเวลาพัฒนาเอง มีส่วนกลางบ ารุงรักษา
ระบบให้

• โปร่งใสขึ้น (เก็บข้อมูลที่ส่วนกลางพร้อมรองรับ PDPA)

• มีประวัติมาต่องานกันได้หากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

• มีหน่วยงานกลางช่วยเก็บ feedback และพัฒนาต่อ
ยอดให้

ประชาชน

• มีที่รวมในการแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมาย

• ทราบความคืบหน้าร่างกฎหมาย

• มีแจ้งเตือน

• ดูประวัติได้





เริ่มได้เลย ตอนนี้เลย

ควรเริ่มเม่ือไร



เริ่มต้นอย่างไร
มาสร้าง Account กันไว้ก่อน เดี๋ยวตอนถึงเวลาต้องใช้จริงมาสร้างแล้วจะได้ไม่งง
1. ลองลงทะเบียนกับหน้าบ้าน
2. หน่วยงานแจ้งเปิดขอใช้บริการได้ที่ DGA Contact Center 
3. DGA แจ้ง Token กลับไปให้
4. เข้าที่หลังบ้านใส่ Token เข้าระบบแล้วลองดู VDO การใช้งาน
5. เมื่อมี Survey แล้วค่อยมาดู VDO การใช้งานอีกครั้ง
6. หากพบปัญหาจากการใช้งานระบบติดต่อ DGA Contact Center ได้ที่

Tel: 02-612-6000 Email: contact@dga.or.th Website: https://www.dga.or.th/

mailto:contact@dga.or.th
https://www.dga.or.th/


แจ้งป ญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

DGA Contact Center
อีเมล: contact@dga.or.th

เบอร์โทรศัพท์: 02-612-6060
เว็บไซต์: https://www.dga.or.th/

mailto:contact@dga.or.th
https://www.dga.or.th/


การเข้าใช้งานระบบจริง: 

30 กรกฎาคม 2564
URL ส าหรับเข้าลงทะเบียนและประชาชนเข้าใช้งาน

https://law.go.th/
URL ส าหรับหน่วยงานภาครัฐเข้าใช้งาน

https://law.go.th/backend

https://law.go.th/
https://law.go.th/backend


มาเป็นส่วนร่วม
ในการพัฒนากฎหมายไทยให้เข้มแข งกันนะ

Thank You

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และ

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


