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รว่มเป็นส่วนหน่ึงในการสรา้ง

ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศ

การอบรมระบบกลางทางกฎหมาย ระยะท่ี 2 

หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (User) 

ส าหรับหน่วยงานรัฐ

11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

การอบรมระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 2 

หลักสตูรผูใ้ช้งานระบบ (User) ส าหรบัผูใ้ช้งานหน่วยงานรฐั

ระบบกลางทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท ารา่งกฎหมาย

และการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2

11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.
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รายละเอยีดการอบรม

1. ทีม่าและภาพรวมของระบบกลางทางกฎหมายระยะที่ 2

2. แนวทางการพัฒนาระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที ่2 ศูนย์รวมข้อมูลทางกฎหมาย

3. แนะน าเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 2 และการเข้าใช้งานระบบ ส าหรบั

ผู้ใช้งานหน่วยงานภาครฐั (User)

4. แนะน าเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 1 ทีไ่ด้รบัการปรบัปรุงและพัฒนา

เพ่ิมเติม

5. ช่องทางสนับสนุนการให้บรกิาร

6. ถาม - ตอบ

ทีม่าและภาพรวมของระบบกลาง

ทางกฎหมายระยะที่ 2

โดย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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แนวทางการพัฒนา

ระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที ่๒

ศูนย์รวมข้อมูลทางกฎหมาย

โดย ดร.อาศสิ อัญญะโพธิ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทัล

สคก. และ สพร. อยู่ระหว่างการจัดท าระบบกลางทาง
กฎหมาย ระยะที่ 2 ในส่วนการจัดท าฐานขอ้มูลกฎหมายกลางของรฐั
โดยขณะนี้
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Beta Version และมแีผนจะเปิดให้บรกิาร
อย่างเป็นทางการ ในชว่ง กมุภาพันธ์ - มนีาคม 2566 

โดยในการเปิดระบบ Beta Version ดังกล่าว จะครอบคลุมในส่วน
การใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน และส่วนการแสดงผลขอ้มูล
ส าหรบัประชาชน เพื่อน าไปประกอบการปรับปรุงและพัฒนา “ระบบ
กลางทางกฎหมาย ระยะท่ี 2” ในเวอรช์นัที่สมบูรณ์ ในล าดับต่อไป

เพื่อเชิญชวนประชาชนเขา้ร่วมทดสอบ
การใช้งานระบบกลางทางกฎหมาย
(ระยะทดลอง) ท่ีเว็บไซต์ Beta.law.go.th

● สื่อประชาสัมพนัธ์ Infographic
เชญิชวนประชาชนรว่มทดสอบผา่น
ทาง Facebook, Website สคก., 
สพร.

● Boost Post Facebook แนะน า
ข้อมูลกฎหมายท่ีน่าสนใจ เชิญชวน
แสดงความคิดเหน็ผ่านระบบ

● etc.

จัดเตรยีมสื่อประชาสัมพันธ์

การจัดท าฐานข้อมลูกฎหมายกลางของรฐั
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มาตรา ๗๗ รฐัพึงจัดให้มกีฎหมายเพียงเท่าท่ีจ าเป็น และยกเลิกหรอื
ปรบัปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรอืไมส่อดคล้องกับสภาพการณ์
หรอืท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชวิีตหรอืการประกอบอาชพีโดยไมช่ักชา้
เพื่อไมใ่ห้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัว
บทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อ
ปฏิบติัตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ก่อนการตรากฎหมายทกุฉบับ รฐัพึงจัดให้มกีารรบัฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรบัฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมผีลใชบ้งัคับแล้ว รฐั
พึงจัดให้มกีารประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนดโดยรบัฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนา
กฎหมายทกุฉบบัให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไป

ระบบกลางทางกฎหมาย ระยะท่ี 2
(ช่วงทดลอง) ท่ีเว็บไซต์ Beta.law.go.th

ทีม่า - รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

ระบบกลางทางกฎหมาย ระยะท่ี 1
เปิดให้บริการแล้วท่ีเว็บไซต์ law.go.th

พระราชบญัญัติหลักเกณฑ์การจัดท ารา่งกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

● มาตรา ๓ - “ระบบกลาง” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครอืข่ายเชื่อมโยง
ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อเผยแพรข่้อมลูเก่ียวกับการจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิ์
รวมท้ังการเข้าถึงบทบัญญติัของกฎหมายของประชาชน

● มาตรา ๑๑ - ให้ส านักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รบัผิดชอบในการจัดให้มี
บ ารุงรกัษา และพัฒนาระบบกลางตามที่ส านักงานร้องขอ เพื่อใชใ้นการด าเนินการดังต่อไปนี้
○ (๑) รบัฟังความคิดเหน็ประกอบการจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิ
○ (๒) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการรบัฟังความคิดเหน็ การวิเคราะหผ์ลกระทบ และรา่งกฎหมายท่ี

หนว่ยงานของรฐัจัดท าขึน้ รวมท้ังรา่งกฎหมายท่ีคณะรฐัมนตรเีสนอต่อรฐัสภา
○ (๓) รบัจดแจ้งผูเ้ก่ียวข้องซึ่งสมควรรบัฟงัความคิดเหน็ตาม (๑)
○ (๔) ประกาศรายชื่อกฎหมายและหนว่ยงานของรฐัท่ีรบัผดิชอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิ และเปิดเผย

ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิท่ีหนว่ยงานของรฐัจัดท าขึน้
○ (๕) รวบรวมและเผยแพรข่อ้มูลกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการด าเนนิการตามหมวด

๕ การประเมินผลสัมฤทธ์ิ และหมวด ๖ การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
○ (๖) เป็นชอ่งทางในการรบัขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องหรอืประชาชนว่า

สมควรยกเลิก ปรบัปรุง หรอืแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใด
○ (๗) การด าเนนิการอื่นตามท่ีคณะกรรมการพฒันากฎหมายก าหนด

ระบบกลางทาง
กฎหมาย ระยะท่ี 2

(ช่วงทดลอง) ท่ี
เว็บไซต์

Beta.law.go.th
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ระบบกลางทางกฎหมายเกีย่วข้องกับทุกคนอยา่งไร

“ระบบกลางทางกฎหมาย” เป็น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเช่ือมโยงท่ีจัดท าข้ึนเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ รวมท้ังการเข้าถึงบทบัญญัติของ
กฎหมายของประชาชน

โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชน รวมท้ังองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้
กฎหมาย สามารถเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย และมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายด้วยการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมายท่ีตนเป็นผู้เก่ียวข้อง นอกจากน้ัน ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
บทบัญญัติของกฎหมายของประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน

ดังนั้น ระบบกลางจึงมคีวามส าคัญกับทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การพัฒนาระบบการมสี่วนรว่มของ
ประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation)

ทีม่าของระบบกลางทางกฎหมาย

● กฎหมายกระจัดกระจาย ยากต่อการเขา้ถึง

● กฎหมายเขา้ใจยาก

● ประชาชนไม่มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการ

แสดงความเห็นต่อร่างกฎหมาย

● ประชาชนไม่ทราบความคืบหน้ากฎหมาย

● ภาพลักษณ์หน่วยงานดูไม่โปร่งใส

● มาตรา 77 และ พรบ. หลักเกณฑ์

การจัดท ารา่งกฎหมายและการ

ประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย

พ.ศ. 2562

● Digital & Internet

● มรีะบบที่รวบรวมข้อมลูกฎหมายไว้ใน
ที่เดียว ง่ายต่อการสืบค้นและการ
วิเคราะห์เชิงสถิติ

● มีระบบท่ีรบัฟงัเสียงของประชาชน
พรอ้มแจ้งว่าถึงไหนแล้ว

ปัญหา โอกาส

แนวทางแก้ไข เครื่องมอื
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ภาพรวมการพัฒนาระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

➢ การเปิดรบัฟังความคิดเห็น

➢ การประเมินผลสัมฤทธิ์

➢ เช่ือมโยงข้อมูลกฎหมาย

กับ- การรบัฟังความคิดเห็น

- การประเมินผลสัมฤทธิ์

➢ ฐานข้อมูลกฎหมาย

/การเผยแพรข่้อมูลกฎหมาย

➢ รองรบัข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

ยกระดับการให้บรกิารข้อมลู

ระบบกลางกฎหมายของประเทศ

สรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชน

ติดตามการด าเนินงานของรฐั

สิงหาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2566 ปี 2566 - 2567

ผลการด าเนินงานโครงการในระยะทีผ่่านมา

ปรมิาณการเขา้ใชง้านระบบกลางทางกฎหมาย

ข้อมูล ณ 4 ม.ค. 2566
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ผลการด าเนินงานโครงการในระยะทีผ่่านมา

ชื่อหน่วยงาน #การรบัฟัง (ครัง้) จ านวนคนดู #การแสดงความคิดเหน็ (ครัง้)

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 8 82,490 6,371

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 3 51,933 4,395
กรมการปกครอง 36 48,825 2,521
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3 38,627 134
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 16 25,874 1,504
กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 6 19,943 839
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 31 18,638 17,790
ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 1 11,534 908
ส านักงานศาลยุติธรรม 15 11,408 440
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 3 11,197 4,024

ข้อมูล ณ 4 ม.ค. 2566

ความรว่มมือหน่วยงานน ารอ่งภายใต้โครงการ (law.go.th)

หน่วยงานน ารอ่งภายใต้โครงการ ระยะที่ 1 - 2

● ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

● ธนาคารแหง่ประเทศไทย

● กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

● กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวั

● ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

● ส านกังานกิจการยุติธรรม

● ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา

● ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี

● กรมทรพัย์สินทางปญัญา

● ส านกักฎหมาย ส านกังานศาลปกครอง

● ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน

● กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานท่ีเชิญในช่วงอบรมเพ่ิมเติม

● กรมสรรพากร

● กรมบังคับคดี

● ศาลรฐัธรรมนญู

● ส านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
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แนะน าเว็บไซต์

และการเข้าใช้งานระบบ

ส าหรบัผู้ใช้งานหน่วยงานภาครฐั

โดย ทีมพฒันาระบบกลางทางกฎหมาย

ฟังก์ชันหลัก

1. เก็บข้อมลูกฎหมายท้ังหมดของประเทศไทยพร้อมเปิดให้สืบค้น ต้ังแต่ รฐัธรรมนูญ พ.ร.บ. จนกระท่ังถึง กฎหมาย
ล าดับรองเชน่ ประกาศ ระเบยีบ ค าสั่ง (ยังไมร่องรบัเต็มท่ีส าหรบั หนังสือเวียน หนังสือตอบข้อหารอื ฯลฯ)

2. เก็บฉบบัต้ังต้น ฉบบัแก้ไข และ ฉบบั update พรอ้มเก็บท่ีมาของการเปล่ียนแปลงได้
3. สรา้งความเชื่อมโยงกฎหมายแมบ่ท ลูกบทได้
4. ใส่ข้อมลูประกอบกฎหมายได้อาทิ ภาพอธิบายแบบ infographic, file ท่ีเป็นแบบ ms word, อรรถาธิบาย, ค า

แปลภาษาอังกฤษ
5. เชื่อมโยงกับการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้
6. รบัความเห็นจากผู้ใชแ้ละประชาชนต่อกฎหมายแยกฉบบัได้
7. เชื่อมโยงกับราชกิจจาฯ (version นี้เป็นการใส่ link เองก่อนยังไมใ่ชอ่ัตโนมติั)

*** การน าเขา้ขอ้มูลกฎหมาย ส าหรบัหน่วยงานภาครฐั ***
● ล าดับศกัด์ิกฎหมายท่ีน าเข้าในระบบ คือ กฎหมายล าดับรอง ได้แก่ ประกาศ, ค าสั่ง, ระเบยีบ, หลักเกณฑ์
● ประเภทข้อมลูกฎหมายและไฟล์ข้อมลูกฎหมาย ได้แก่ Text, File PDF และ Word .doc , .docx

แนะน าเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 2 
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1. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบหลังบา้นของหน่วยงาน

1. ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีน าเข้าข้อมลูกฎหมาย ต้องท าการลงทะเบยีนผู้ใชใ้หม่ ผ่านระบบกลางท่ีหน้าบา้น หรอืมบีญัชี

Digital ID ก็สามารถใชบ้ญัชี Digital ID แต่จะต้องขอ Token เพื่อรบัสิทธิ์เข้าหลังบา้น (กระบวนการเชน่เดียวกับ

Phase 1 หากมี Account แล้วสามารถขอ Token ส าหรบัสิทธิ์น าเข้าข้อมลูกฎหมาย)

2. กรณมีี Unite Super Admin ภายในหน่วยงานตนเองแล้ว ติดต่อขอ Token กับ Unite Super Admin ของ

หน่วยงานท่าน ใน Role Law Editor (Token จะแยกตามหน่วยงาน)

3. กรณหีน่วยงานของท่านยังไมม่ี Unite Super Admin ให้ติดต่อ DGA Contact Center เพื่อขอสิทธิ์ใชง้าน

ท่านก็จะได้รบัสิทธิ์ Unite Super Admin  เพื่อรบัสิทธิ์เข้าใชง้านในส่วนหลังบา้นและบรหิารจัดการผู้ใช้ใน

หน่วยงานของท่านต่อไปได้

4. ผู้ใชง้านน า E-mail และรหัสผ่าน ท่ีสมคัรลงทะเบยีนแล้ว พรอ้มกับ Token ท่ีได้รบั กรอกเข้าสู่ระบบหลังบา้น

แนะน าเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 2 
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Menu No. Menu Name

หน่วยงาน

Unit Super 
Admin

Management
Project Manager & Survey 

Publisher
Survey Editor

Webboard 
Admin

Law Editor

1 Dashboard Yes Yes Yes Yes - -

2 รายการกฎหมาย Yes Yes Yes - - Yes

3 ร่างกฎหมาย ระดับ พ.ร.บ. Yes Yes Yes Yes - -

4 ร่างกฎหมายล าดับรอง Yes Yes Yes Yes - -

5 รายงาน LAW Yes Yes Yes Yes - -

6 ประเมินผลสัมฤทธ์ิ Yes Yes Yes Yes - -

7 Webboard Yes Yes Yes Yes Yes -

ตารางการก าหนดสิทธิข์องหน่วยงานภาครฐั

Link URL Back-End : https://beta.law.go.th/backend

การลงทะเบยีนผู้ใช้ใหม่ และการเข้าสู่ระบบหลังบ้าน

1 2

https://beta.law.go.th/backend
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1. ลงทะเบยีนผู้ใชใ้หม่

หากผู้ใชง้านยังไมม่บีญัชี

ส าหรบัเข้าใชง้าน

สามารถสมคัรผ่าน

ระบบกลางทางกฎหมายได้

การลงทะเบยีนผู้ใช้ใหม่

1

2. เมื่อสมคัรสมาชกิส าเรจ็แล้ว เข้าท่ี

Link Back-End กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก “E-mail & Password” ที่สมคัร

ลงทะเบยีนจากนั้น กด “Login”

3. ระบบจะแสดง Pop up สอบถาม

Token ผู้ใชง้านกรอก Token ท่ีได้รบั

ลงชอ่ง และกดยืนยัน เพื่อเข้าสู่ระบบ

หลังบา้น

การเข้าสู่ระบบหลังบ้าน

2
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การเข้าใช้งาน

และการใส่ข้อมูลกฎหมาย

ส าหรบัหน่วยงานภาครฐั (Back-End)

โดย ทีมพฒันาระบบกลางทางกฎหมาย

ภาพรวมฟังก์ชันและการน าเข้าข้อมูลกฎหมาย

No. รายละเอียดฟังก์ชนั

1. BE การสรา้งสารบาญกฎหมาย ส าหรบัสรา้งเล่มกฎหมายเพื่อรองรบัการใส่เนื้อหากฎหมายรายฉบบัได้

2. BE การใส่ข้อมกฎหมายท่ัวไป ส าหรบัใส่ข้อมูลเบื้องต้นของกฎหมาย เชน่ ชื่อกฎหมายรายฉบับ ข้อมูลท่ีออกประกาศราช
กิจจานเุบกษา วันท่ีมีผลบังคับใช้ และการแนบไฟล์เนื้อหากฎหมาย หรอืเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย

3. BE การใส่เนื้อหากฎหมาย ส าหรบัใส่เนื้อหาฉบบัต้ังต้น หรอืมีการเพิ่ม Version กฎหมาย ภายใต้สารบาญกฎหมายท่ีถกู
สรา้งขึ้นมา ก็จะแสดงเป็นลักษณะประวัติการแก้ไขกฎหมายท่ีเกิดขึ้นตามชว่งเวลาท่ีมีการแก้ไขเพิม่เติมของกฎหมาย

4. BE การใส่ข้อมูลอรรถาธิบาย ส าหรบัหนว่ยงานท่ีมกีารจดัท าค าอธิบายรายมาตรา/ขอ้ สามารถระบุเพิ่มเติมเขา้ในระบบ
ได้

5. BE การใส่ข้อมูลอย่างง่าย ส าหรบัหนว่ยงานท่ีมสีื่อ VDO & Infographic ค าอธิบายกฎหมาย เพื่อใชส้ื่อสารกับประชาชน

6. BE การใส่ข้อมูล สคก. ส าหรบัให้ สคก. ใชใ้นการใส่ขอ้มูลของ สคก. เพื่อใชใ้นการตรวจสอบความถกูต้องของกฎหมาย

การน าเข้าข้อมลูกฎหมาย ส าหรบัหน่วยงานภาครฐั ท่ีมหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการเผยแพร่กฎหมาย
เริม่ต้ังแต่การสรา้งสารบาญกฎหมาย การใส่เนื้อหากฎหมาย การสรา้งความเชื่อมโยงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ประชาชนสืบค้นและหาข้อมลูกฎหมายได้อย่างครบถ้วนและมขี้อมลูท่ีถูกต้อง โดยมรีายละเอียด ดังนี้
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1. เริม่สรา้งสารบาญกฎหมายใหม่

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

2. ใส่ข้อมลูสารบาญกฎหมาย

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)
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การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

2. ใส่ข้อมลูสารบาญกฎหมาย

3. หลังสรา้งสารบาญกฎหมายเสรจ็แล้ว ระบบจะแสดงหน้ารายการสารบาญกฎหมาย

หากต้องการแก้ไขสารบาญกฎหมาย กดปุ่ม ดินสอ หรอืต้องการใส่เนื้อหา กดปุ่ม +

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)
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4. สามารถแก้ไขข้อมลูสารบาญกฎหมายได้

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

4. ในหน้าแก้ไขสารบาญกฎหมาย ก็สามารถกดเพิ่ม Version กฎหมาย ส าหรบัใส่กฎหมายราย

ฉบบัท่ีมกีารแก้ไขเพิ่มเติมได้

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)
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การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

5. ในหน้า “ข้อมลูกฎหมาย” จะมรีายละเอียดฉบบักฎหมาย โดยชอ่งท่ีมี * สีแดงปรากฎอยู่ จ าเป็นต้องกรอก

ส่วนชอ่งท่ีไมม่ี * สีแดง ระบบไมบ่งัคับกรอก เมื่อผู้ใชง้านกรอกข้อมลูเรยีบร้อย ผู้ใชง้านสามารถกด “บนัทึกฉบบัรา่ง”

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

5. ในหน้า “ข้อมลูกฎหมาย” จะมรีายละเอียดฉบบักฎหมาย โดยชอ่งท่ีมี * สีแดงปรากฎอยู่ จ าเป็นต้องกรอก

ส่วนชอ่งท่ีไมม่ี * สีแดง ระบบไมบ่งัคับกรอก เมื่อผู้ใชง้านกรอกข้อมลูเรยีบร้อย ผู้ใชง้านสามารถกด “บนัทึกฉบบัรา่ง”
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การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

5. ในหน้า “ข้อมลูกฎหมาย” จะมรีายละเอียดฉบบักฎหมาย โดยชอ่งท่ีมี * สีแดงปรากฎอยู่ จ าเป็นต้องกรอก

ส่วนชอ่งท่ีไมม่ี * สีแดง ระบบไมบ่งัคับกรอก เมื่อผู้ใชง้านกรอกข้อมลูเรยีบร้อย ผู้ใชง้านสามารถกด “บนัทึกฉบบัรา่ง”

6. การเชื่อมโยงการรบัฟังความคิดเห็น หากกฎหมายฉบบัใด เคยผ่านกระบวนการรา่งกฎหมายบนระบบกลางทาง

กฎหมาย หรอืเคยท าการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายผ่านระบบกลางฯ มาแล้ว สามารถเลือกการรบัฟังท่ีเคยเปิด

ไว้ได้ เพื่อให้ประชาชนเห็นความเชื่อมโยงในกระบวนการรา่งกฎหมาย ตลอดจนการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

7. เมื่อผู้ใชง้านกรอกข้อมลูเรยีบรอ้ย ผู้ใชง้านสามารถกด “บนัทึกฉบบัรา่ง”

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)
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8. เมื่อกดบนัทึกฉบบัรา่งแล้ว ระบบจะแสดงฟังก์ชนัแนบไฟล์ สามารถแนบไฟล์เนื้อหากฎหมาย และไฟล์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับกฎหมาย รวมถึงกรณท่ีีมเีนื้อหากฎหมายภาษาต่างประเทศ

- เนื้อหากฎหมาย ส าหรบัเนื้อหาฉบบักฎหมายท่ีต้องการเผยแพร่

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (Internal) ส าหรบักฎหมายฉบบัอื่นที่เกี่ยวข้องกับประกาศฉบบันี้ โดยจะเป็นการเลือก

จากท่ีมใีนระบบ

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

8. เมื่อกดบนัทึกฉบบัรา่งแล้ว ระบบจะแสดงฟังก์ชนัแนบไฟล์ สามารถแนบไฟล์เนื้อหากฎหมาย และไฟล์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับกฎหมาย รวมถึงกรณท่ีีมเีนื้อหากฎหมายภาษาต่างประเทศ

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (External) ส าหรบักฎหมายฉบบัอื่นที่เกี่ยวข้องกับประกาศฉบับนี้ ท่ีไมม่ใีนระบบและ

ต้องการแนบเพิ่มเติมหรอืเอกสารแนบท้ายท่ีเก่ียวข้องกับประกาศนี้

- ภาษาต่างประเทศ ส าหรบักฎหมายท่ีมเีวอรช์ัน่ภาษาอังกฤษ
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9. เมื่อกดปุ่มบนัทึกฉบบัรา่งใน Tab “ข้อมลูกฎหมาย” ระบบจะปลดล๊อคให้ผู้ใชง้านใส่เนื้อหากฎหมายได้

ถ้าหากเป็น “กฎหมายฉบบัต้ังต้น” ให้ผู้ใชง้านท างานกรอกเนื้อหาในแถบเมนู “3. เนื้อหากฎหมายฉบบัอัพเดท” 

ซึง่จะต้องต๊ิกเลือกเปิดชอ่ง 1.6                              จะสามารถใส่เนื้อหากฎหมายท่ีส่วนนี้ได้

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
แก้โดยกฎหมายอ่ืน
แก้โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา
อ่ืนๆ

10. กรณต้ีองการเพิ่ม “กฎหมายรายฉบบั” ท่ีเป็นประกาศฉบบัท่ี 2,3,4,... หรอื ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม สามารถกรอกท่ี

“เนื้อหากฎหมายรายฉบบั” ซึง่ไมต้่องต๊ิกเลือก ชอ่ง 1.6                        จะสามารถใส่เนื้อหากฎหมายท่ีส่วนนี้ได้

และหากมกีฎหมายตัวอื่นที่ออกมาแก้ไขโดยท่ีไมไ่ด้เกิดจากตัวกฎหมายเอง ให้เลือกระบุแก้ไขกฎหมายโดยกรณอีื่นแทนได้

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)
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11. การใส่เนื้อหา จะใส่

“ค าปรารภ/บทอาศยั

อ านาจ/อื่นๆ” ก่อน

จากนั้นด้านล่างจะมปุ่ีม

“เพิ่มเนื้อหา”

เพื่อใส่เนื้อหา

รายมาตรา/ข้อ และ

จัดรูปแบบเนื้อหาได้

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

ในกรณต้ีองการใส่ Footnote ในกฎหมาย จะต้องกดบนัทึกข้อมลูก่อน จึงจะสามารถใส่ Footnote ได้ โดยให้กดปุ่ม

ด้านขวาตัว i จะมตัีวเลือก Footnote 2 แบบ คือ ใส่ท่ีมาตรา กับ ใส่ท่ีเนื้อหากฎหมาย เมื่อใส่เรยีบรอ้ยแล้วให้กด

“บนัทึกฉบบัรา่ง” 

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)
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การดตัูวอย่างเนื้อหากฎหมาย

และ Footnote ท่ีเพิ่มลงในเนื้อหา

เลือก “แสดงภาพตัวอย่าง”

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

12. ส่วนอรรถาธิบาย ส าหรบัหน่วยงานหากต้องการเพิ่มอรรถาธิบาย หรอืค าอธิบายรายมาตรา

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)
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13. ข้อมลูอย่างง่าย ส าหรบัใส่อธิบายความเป็นมาของกฎหมาย หรอืสื่อ VDO Youtube, รูปภาพ Info graphic 

ประกอบการอธิบายเก่ียวกับกฎหมาย

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)

14. ข้อมลูส าหรบั สคก. เพื่อให้ สคก. ใส่ข้อมลูกฎหมายท่ีก าหนดและออกโดยสคก. เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ

ความถูกต้องของกฎหมาย

การใส่ข้อมูลกฎหมาย (Back-End)
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1. หน่วยงานสามารถดปูระวัติการเพิ่ม แก้ไข หรอืลบกฎหมายในแต่ละฉบบัท่ีเกิดขึ้นได้

การดูประวัติ (Back-End) 

1. หน่วยงานสามารถดขู้อเสนอแนะ หรอืข้อคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมายท่ีออกประกาศ เพื่อน าไปพิจารณา

ในการปรบัปรุงกฎหมายได้

การดูรายงานข้อเสนอแนะ (Back-End) 
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การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย

ส าหรบัประชาชน (Front-End)

โดย ทีมพฒันาระบบกลางทางกฎหมาย

ภาพรวมฟังก์ชันและการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย

No. รายละเอียดฟังก์ชนั

1. FE การค้นหาแบบพิมพค์ าค้นหา คือ พิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหา (Keyword Search)

2. FE การค้นหาแบบละเอียด คือ การค้นหาด้วยเง่ือนไข การค้นตามชว่งวันท่ีของกฎหมาย (Advance Search)

3. FE การค้นหาแบบตัวอักษร คือ การค้นหาจากชื่อ พ.ร.บ. โดยเลือกจากตัวอักษรแรกของชื่อ พ.ร.บ.

4. FE การดเูนื้อหากฎหมายในรูปแบบHTML และไฟล์ PDF, Word และข้อมูลประกาศราชกิจจานเุบกษา (ถ้ามี)

5. FE การดคูวามเชื่อมโยงกฎหมายแม่บท และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

6. FE การติดตามกฎหมายท่ีสนใจ และการแชรข์้อมูลกฎหมาย

7. FE การส่งข้อเสนอแนะ คือ การส่งข้อเสนอแนะถึงหนว่ยงานท่ีรบัผดิชอบกฎหมายเพื่อสรา้งการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในการเสนอปรบัปรุงและพัฒนากฎหมายต่อไป

ศนูย์รวมข้อมลูกฎหมาย ส าหรบัเผยแพรข่้อมลูกฎหมายให้ประชาชนและหน่วยงานภาครฐั ค้นหา
ข้อมลูกฎหมายท่ีต้องการ รวมถึงการรว่มเสนอแนะความคิดเห็นในกฎหมายแต่ละฉบบั เพื่อให้หน่วยงานที่
รบัผิดชอบได้รบัทราบข้อมลูความคิดเห็นจากประชาชนและน าไปพัฒนาปรบัปรุงกฎหมายต่อไป
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Link URL Front-End : https://beta.law.go.th/Phase2

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

1. การสืบค้นแบบพิมพ์ค าค้นหา สามารถค้นหาค าท่ีต้องการได้ ระบบจะค้นหาจากชื่อกฎหมาย และเนื้อหา

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

https://beta.law.go.th/Phase2
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2. การสืบค้นแบบละเอียด เป็นการสืบค้นด้วยการก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย เชน่ สืบค้นจากวันที่

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

3. การสืบค้นแบบตามตัวอักษร เป็นการสืบค้นข้อมลูกฎหมายระดับแมบ่ท โดยกรองจากตัวอักษรของชื่อกฎหมาย

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 
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4. เมื่อค้นหากฎหมายที่สืบค้นได้เรยีบรอ้ยแล้ว เลือกกฎหมายท่ีต้องการดูเนื้อหา กดท่ีชื่อกฎหมาย

เพื่อเข้าดเูนื้อหาและรายละเอียดของกฎหมายฉบบันั้นได้

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

5. เมื่อคลิกชื่อกฎหมายเข้ามาแล้ว จะเจอหน้า “เนื้อหากฎหมาย” มกีารแสดงเนื้อกฎหมายในรูปแบบข้อความเนื้อหา

ด้านซา้ยบน มเีครื่องมอื Index รายมาตรา ให้สามารถเลือกดเูฉพาะมาตรา/ข้อ เมื่อคลิกท่ีมาตรา/ข้อ ระบบจะเล่ือน

เนื้อหาข้อนั้นมาแสดง

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 
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6. แถบด้านบนที่แสดงตัวเลขวันที่ คือ “กฎหมายฉบบัอัพเดท ณ วันที”่ โดยวันที่ท่ีแสดงจะเป็นวันที่มผีลบงัคับใชใ้น

แต่ละชว่งเวลา สามารถกดปุ่มชว่งเวลาเพื่อดูเนื้อหาฉบับอัพเดทได้

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

7. การแสดงข้อมลู “ประวัติการแก้ไขกฎหมาย” ในส่วนประวัติการแก้ไขกฎหมาย ส าหรบัใชด้กูฎหมายท่ีมี

การออกมาแก้ไขเพิ่มเติมรายฉบบั

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 
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7. การแสดงข้อมลู “การรบัฟัง” ส าหรบัดขู้อมลูการรบัฟังความคิดเห็นที่กฎหมายฉบับนี้เคยมีเปิดการรับ

ฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

8. มกีารแสดงข้อมลู “กฎหมายแมบ่ท” และ “กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง” 

ในส่วนกฎหมายแมบ่ท ส าหรบัดคูวามเชื่อมโยงของกฎหมาย

ในส่วนกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรบัเป็นข้อมลูในการอ้างอิงกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืข้อมลูที่เกี่ยวกับ

กฎหมายฉบบันี้เพิ่มเติม

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 
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9. การดเูนื้อหา “ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา” จะมรูีปตราครุฑ แสดงท่ีด้านบนขวามอื หากหน่วยงานมกีารใส่ประกาศ

จากเว็บราชกิจจาฯ รูปตราครุฑจะแสดงเป็นสีท่ีชดัเจน หากไมใ่ส่ข้อมลูรูปจะเป็นสีเทา เมื่อคลิกดท่ีูรูปตราครุฑ ระบบจะ

แสดงเป็นหน้าต่างใหมข่ึ้นมา

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

ตัวอย่างการแสดงประกาศราชกิจจานุเบกษา

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 



31

10. การดเูนื้อหาในรูปแบบ “ไฟล์ PDF” จะมี Icon PDF แสดงท่ีด้านบนขวามอื หากหน่วยงานมกีารใส่ไฟล์ PDF 

ท่ีรูป Icon PDF แสดงเป็นสีท่ีชดัเจน หากไมใ่ส่ข้อมลูรูปจะเป็นสีเทา เมื่อคลิกดท่ีู Icon PDF ระบบจะแสดงเป็น

หน้าต่างใหมข่ึ้นมา

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

ตัวอย่างการแสดงไฟล์ PDF

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 
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11. การดเูนื้อหาในรูปแบบ “ไฟล์ Word” จะมี Icon Word แสดงท่ีด้านบนขวามอื หากหน่วยงานมกีารใส่ไฟล์

Word ท่ีรูป Icon Word แสดงเป็นสีท่ีชดัเจน หากไมใ่ส่ข้อมลูรูปจะเป็นสีเทา เมื่อคลิกดท่ีู Icon Word ระบบจะดาว

โหลดไฟล์ลงมา

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

12. การดเูนื้อหาในรูปแบบ “ภาษาอังกฤษ” จะมี Icon EN แสดงท่ีด้านบนขวามอื หากหน่วยงานมกีารใส่ไฟล์

เนื้อหาภาษาอังกฤษท่ีรูป Icon EN แสดงเป็นสีท่ีชดัเจน หากไมใ่ส่ข้อมลูรูปจะเป็นสีเทา เมื่อคลิกดท่ีู Icon EN 

ระบบจะแสดงเป็นหน้าต่างใหมข่ึ้นมา ปรากฎเนื้อหาภาษาอังกฤษ

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 
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ตัวอย่างการแสดงเน้ือหาไฟล์ภาษาอังกฤษ

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

13. การดเูนื้อหา “ข้อมลูอย่างง่าย” จะมี Icon Picture เมื่อคลิกท่ีปุ่มระบบจะแสดงเนื้อหาข้อมลูอย่างง่าย

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 
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14. การส่งข้อเสนอแนะ จะมรูีป Icon กระบอกเสียง ส าหรบัให้ประชาชนแสดงข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรยีน

แสดงความคิดเห็นการปรบัปรุงกฎหมายได้ เมื่อกดยืนยัน ระบบจะส่งความคิดเห็นเข้าไปท่ีหลังบ้านในเมนู

“รายงานข้อเสนอแนะ”

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

1. หน่วยงานสามารถดขู้อเสนอแนะ หรอืข้อคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมายท่ีออกประกาศ เพื่อน าไปพิจารณา

ในการปรบัปรุงกฎหมายได้

การดูรายงานข้อเสนอแนะ (Back-End) 
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15. การติดตามกฎหมายที่สนใจหรอื “Favorite” กฎหมาย จะมี Icon รูปหัวใจ แสดงท่ีด้านบนขวามอื ประชาชน

ต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อใชง้านฟังก์ชนันี้เมื่อคลิกดท่ีู Icon รูปหัวใจ ระบบจะแสดงหน้าตา Pop up เพื่อแจ้งให้ผู้ใชง้าน

ทราบว่า กดติดตามเรยีบรอ้ยแล้ว

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 

16. การแบง่ปันหรอื “Share” ข้อมลูกฎหมาย จะมี Icon ลูกศร แสดงท่ีด้านบนขวามอื สามารถเลือกชอ่งทางการแชร์

หรอืคัดลอก เพื่อส่งต่อให้ผู้อื่นได้

การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย (Front-End) 
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แนะน าเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย

ระยะที่ 1 ทีไ่ด้รบั

การปรบัปรุงและพัฒนาเพิม่เติม

โดย ทีมพฒันาระบบกลางทางกฎหมาย

สรุปฟังก์ชันทีม่กีารปรบัปรุงและพัฒนา

No. BE/FE รายละเอียดฟังก์ชนั

1. BE เพิ่มชอ่ง “วันท่ีเผยแพรก่ารรบัฟงั” ในหนา้สรา้งการรบัฟงั

2. BE การดึงรายงานการรบัฟงัฯ (Export) ของหนว่ยงาน ในหนา้รายการการรบัฟงั “รา่งกฎหมายระดับพ.ร.บ.”,  
“รา่งกฎหมายล าดับรอง”, “ประเมินผลสัมฤทธ์ิ”

3. FE เพิ่มข้อมูล “ผูร้กัษาการ” และ “หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ” ในตาราง “ประเมินผลสัมฤทธ์ิ”

4. - การส่งอีเมลถึงกระทรวงแจ้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

5. FE การแสดงความคิดเหน็ ในหนา้การรบัฟังความคิดเหน็

การปรบัปรุงและพัฒนาระบบกลางทางกฎหมาย ระยะท่ี 1 หน่วยงานจะเริม่ใชฟ้ังก์ชนัใหม่

พรอ้มกับการเปิดให้บริการ ระบบกลางทางกฎหมาย ระยะท่ี 2 โดยมรีายละเอียดฟังก์ชนัท่ีเพิ่มเติมดังนี้
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1. การสรา้งการรบัฟัง ได้เพิ่มชอ่ง “วันที่เผยแพรก่ารรบัฟัง” ให้หน่วยงานระบุวันที่ต้องการเผยแพรล่่วงหน้าได้

เพื่อแก้ไขกรณกีารรับฟังถูกปิดแบบยังไมไ่ด้เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าเข้ามาแก้ไขข้อมลูได้ในวันถัดไป

ท้ังนี้ หากใส่ข้อมลูครบถ้วนแล้ว จะต้องกด “ตีพิมพ์และเผยแพร”่ การรบัฟังจึงจะ Public ไปท่ีหน้าบา้น

การปรบัปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมบนระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 1

2. การดึงรายการการสรา้งการรบัฟังฯ (Export) ในรูปแบบไฟล์ Excel ระบบจะดึงรายชื่อโครงการและ

การรบัฟังท่ีหน่วยงานสรา้งไว้ หน่วยงานสามารถ Export ข้อมลูออกไปใชไ้ด้

การปรบัปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมบนระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 1
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3. การแสดงข้อมลูในตาราง “ประเมนิผลสัมฤทธิ”์ เพิ่มข้อมลู “ผู้รกัษาการ” และ “หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ” 

โดยรองรบักรณกีฎหมายท่ีมากกว่า 1 หน่วยงานรบัผิดชอบ/ผู้รกัษาการ และข้อยกเว้นการประเมนิผลสัมฤทธิ์

การปรบัปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมบนระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 1

4. การส่งอีเมลแจ้งเตือนกฎหมายท่ีกระทรวงจะต้องท าการประเมนิผลสัมฤทธิ์ในแต่ละปี พรอ้มไฟล์

รายชื่อกฎหมายท่ีต้องประเมนิผลสัมฤทธิ์

การปรบัปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมบนระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 1
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5. การส่งความคิดเห็น ปุ่มชดัเจนและสื่อสารชดัเจนขึ้น

การปรบัปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมบนระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 1

เริม่เปิดให้บรกิารเข้าใชง้าน
ระบบกลางทางกฎหมาย ระยะท่ี 2:
ในเดือนกุมภาพันธ์-มนีาคม 2566

เว็บไซต์ส าหรับประชาชนเข้าใช้สืบค้นข้อมูล
(Front-End)

https://www.law.go.th

เว็บไซต์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐเข้าใช้งาน
ใส่ข้อมูล (Back-End)

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

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

สามารถรบัชมคลิป VDO การอบรมยอ้นหลัง และคู่มอืการใช้งานผ่านช่องทางนี้

1. YouTube DGA Thailand VDO การอบรมและสอนการใช้งาน ในชื่อ ระบบกลางทางกฎหมาย

(Law Portal)

1. เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย (Back-End) : คู่มือและ VDO สอนการใช้งาน

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

ช่องทางการสนับสนุนการให้บรกิาร

https://www.law.go.th/backend
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ติดต่อ DGA Contact Center
● อีเมล: contact@dga.or.th
● เบอร์โทรศัพท์: 02-612-6060
● เว็บไซต์: https://www.dga.or.th/

⭐️ Ground rule: สิ่งท่ีเราอยากได้ยินส าหรบัการให้การสนับสนุนท่ีมปีระสิทธิภาพ

Don’t! ระบบมนั error กดอะไรก็ไมไ่ป จ าไมไ่ด้ น้องไปดลูะกัน 😓

Pls Do! แจ้งว่าปัญหาท่ีท่านเจอเกิดตอนไหน ท่านท าอย่างไรจึงพบปัญหา โปรดแจ้งเป็นขั้นๆ
หรอืจะcapture หน้าจอ หรอือัดหน้าจอมาให้ด้วย จะยิ่งชว่ยทีมงานให้เข้าใจปัญหาได้อย่างรวดเรว็😉👍🏽✔️

ติดต่อสอบถามและต้องการข้อมูลการใช้งานหรอืแจ้งปัญหา

ถาม-ตอบ/ข้อเสนอแนะ

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

มารว่มสรา้งศูนย์รวมข้อมูลกฎหมาย

ของประเทศไปด้วยกันนะ
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