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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ตาม “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” โดยทั่วไปนั้น เป็น “การปกครองที่ยึดถือ
กฎหมายเป็นใหญ่ในรัฐนั้น ๆ” หรือ “ใช้กฎหมายเป็นหลักส�ำคัญในการปกครองประเทศชาติ
บ้านเมือง” ดังนั้น พลเมืองทุกคนในสังคมประชาธิปไตยจึงมีหน้าที่ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแล้วย่อมมีความผิดและต้องได้รบั โทษ ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาความเป็นอยู่
ของรัฐ ตลอดจนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน กรณีจึงกล่าวได้ว่ากฎหมายนั้น
เป็น “นโยบายสาธารณะ” อย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ก็ด้วยเหตุที่มีผลกระทบต่อทุกองคาพยพในสังคม และเมื่อ
เป็นนโยบายสาธารณะแล้ว การริเริ่มหรือเสนอให้มีกฎหมายต่าง ๆ จึงมิได้แตกต่างจากการริเริ่ม
หรือเสนอให้มีนโยบายสาธารณะอื่น ๆ กล่าวคือ การริเริ่มหรือเสนอให้มีกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ นั้น
จะต้องมีข้อมูล สนับ สนุน อย่า งชัดเจนและเพียงพอว่าจ� ำ เป็นต้อ งมีกฎหมายนั้นอย่างแท้จริง
(Sufficient Evidence Basis) ซึ่งจะต้องมีการศึกษาเชิงลึกถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
(Problem Defined) รวมทั้งทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหานั้นนอกจากมาตรการทางกฎหมาย
(Alternative Solutions) ตลอดจนต้องมีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชดิ กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders
Consultation) ทุกกลุม่ ซึง่ กระบวนการตรวจสอบการริเริม่ หรือเสนอให้มรี า่ งกฎหมายว่ามีความจ�ำเป็น
จะต้องตรากฎหมายหรือไม่นี้ โดยทั่วไปจะเรียกว่า “Ex Ante Analysis”๒
ทัง้ นี้ นอกจากกระบวนการ “Ex Ante Analysis” ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการประเมินผลกระทบ
ในการออกกฎหมายดังกล่าวแล้ว ยังมีกระบวนการอีกส่วนหนึ่งที่มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
ซึง่ ใช้สำ� หรับกฎหมายทีม่ กี ารตราขึน้ ใช้บงั คับแล้วก็คอื “กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมาย
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดการสัมมนา เรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Mayfair Ballroom A-B ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูนำ�้ ).
๒
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๙ (สรุปผลการปฏิบัติการตาม
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘). กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
๒๕๖๐. หน้า ๓๔.
๑
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ภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว” หรือเรียกว่า “Ex Post Evaluation of Legislation”
โดยในอดีตทีผ่ า่ นมาถือว่าการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเป็นดุลพินจิ ของผูร้ กั ษาการ
ตามกฎหมายนั้น ๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ประเทศไทยยังมิได้ก�ำหนดกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ
กฎหมายภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพราะในทางปฏิบัติ
จะเป็นการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของข้าราชการประจ�ำ  แต่โดยทีข่ า้ ราชการประจ�ำอาจจะมีทศั นคติ
ยึดติดกับกฎระเบียบดั้งเดิม จึงเป็นการยากที่จะเสนอให้ผู้รักษาการตามกฎหมายปรับปรุงกฎหมาย
ในความรับผิดชอบให้ทนั สมัย เว้นแต่เป็นการเพิม่ อ�ำนาจหน้าทีห่ รือขยายขนาดขององค์กร ประกอบกับ
ระบบการเมืองทีไ่ ม่คอ่ ยมีเสถียรภาพท�ำให้ผรู้ กั ษาการตามกฎหมายไม่ประสงค์ทจี่ ะริเริม่ ให้มกี ารทบทวน
กฎหมายทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบเนือ่ งจากจะต้องอาศัยเสียงข้างมากในสภา๓ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าว
จึงเป็นสาเหตุให้กฎหมายไทยจ�ำนวนมากมีบทบัญญัตทิ ไี่ ม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็วจากผลของพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เมือ่ กฎหมายไทยหยุดอยูก่ บั ทีห่ รือไม่มี
การพิจารณาทบทวนความเหมาะสม ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆ ได้พฒ
ั นากฎหมายในเรือ่ งเดียวกันนัน้
ไปแล้ว กฎหมายจึงล้าสมัยและกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศหรือระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย จึงได้ดำ� เนินการ
ยกร่างกฎหมายเพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้มกี ารพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัตกิ ฎหมาย
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก�ำหนด เพื่อเป็นกระบวนการทบทวนกฎหมายให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของโลก และได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมา
ได้มกี ารตรา “พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘” ขึน้ ใช้บงั คับ
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
ในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัตมิ าตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ขึน้
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย์
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า ได้ ก ล่ า วเปิ ด การสั ม มนา จากนั้ น ศาสตราจารย์ กิ ต ติ คุ ณ
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓) กรรมการพัฒนากฎหมาย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ
เรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกับนโยบายการปฏิรูปกฎหมาย” รวมทั้งมีการสัมมนา
ในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย
เพิ่งอ้าง.

๓
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๑. เรื่อง “แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดย นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และนางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ กรรมการ
ร่างกฎหมายประจ�ำ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. เรื่อง “ความเป็นมาและสาระส�ำคัญของพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘” โดย นายปกรณ์  นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
๓. เรือ่ ง “แนวทางการด�ำเนินการและปัญหาอุปสรรคเกีย่ วกับการด�ำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘” โดย นายจุมพล ศรีจงศิริกุล นักกฎหมาย
กฤษฎีกาช�ำนาญการ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนางสาวปัทมา วะรินทร์ นักกฎหมาย
กฤษฎีกาช�ำนาญการ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยการสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดย นายดิสทัต  
โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ และนางพงษ์สวาท  
กายอรุณสุทธิ์ กรรมการร่างกฎหมายประจ�ำ  ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีสาระส�ำคัญสรุปได้
ดังนี้
นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า กระบวนการปฏิรูปกฎหมายที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันมีที่มาที่ส�ำคัญจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ถือเป็นหัวใจหลักส�ำคัญ
ของเรื่อง ซึ่งบัญญัติว่า
“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มกี ฎหมายเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�ำเป็นหรือ
ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด�ำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้
เป็นภาระแก่ประชาชน และด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึง
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุ ก ขั้ น ตอน เมื่ อ กฎหมายมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐

47-65-MAC6.indd 49

จุลนิติ

49

12/27/17 10:54 AM

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องประกอบด้วย เพือ่ พัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�ำเป็น พึงก�ำหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก�ำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง”
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ซึ่งอยู่ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ดังกล่าวนั้น มีเจตนารมณ์
ให้กฎหมายมี “คุณภาพ” มากที่สุด โดยก�ำหนดเป้าประสงค์ที่สำ� คัญไว้ ๓ ประการ คือ
(๑) ปรับปรุงกระบวนการจัดท�ำกฎหมายให้ดียิ่งขึ้น
(๒) ปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายให้ดียิ่งขึ้น
(๓) ปรับปรุงให้คงคุณภาพกฎหมายไว้ตราบเท่าที่จำ� เป็น
ทั้งนี้ เมื่อปรากฏว่ากฎหมายหมดความจ�ำเป็นหรือด้อยคุณภาพจะต้องยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมายด้วย กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ หากปรากฏว่ากฎหมายทีใ่ ช้บงั คับไปแล้ว เกิดความไม่จำ� เป็นหรือด้อย
ประสิทธิภาพลง ซึง่ อาจจะเกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป สถานการณ์
ทีจ่ ำ� เป็นต้องบังคับใช้กฎหมายหมดไป หรือไม่ตอบสนองต่อสภาวการณ์แห่งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เป็นต้น จะต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวนั้นเสีย
อนึ่ง หากจะก�ำหนดลักษณะหรือให้นิยามความหมายของค�ำว่า “กฎหมายที่มีคุณภาพ” แล้ว
สามารถอธิบายได้วา่ หมายถึง กฎหมายทีเ่ ป็นได้ทงั้ คุณและโทษ เป็นการสร้างระบบแก้ไขปัญหาทีน่ ำ� ไปสู่
เป้าหมายแห่งการพัฒนา ในขณะเดียวกันเมื่อสภาพสังคมหรือความส�ำคัญของปัญหาเปลี่ยนแปลงไป
หรือการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น หรือกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ก็ต้อง
ด�ำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายนั้น ดังนั้น “กฎหมายที่มีคุณภาพ” คือ กฎหมาย
ที่ส่งผลดีต่อประชาชนและสังคมโดยรวมในลักษณะที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม
ในการร่างกฎหมาย
ในขณะเดียวกัน “กฎหมายที่ไม่มีคุณภาพ” จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับกฎหมายที่มีคุณภาพ
ในประการที่ส�ำคัญ ดังนี้
(๑) เป็นกฎหมายทีส่ ร้างภาระหรือขัน้ ตอนทีไ่ ม่จำ� เป็นให้เกิดขึน้ แก่ประชาชนโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร
(๒) เป็นกฎหมายทีจ่ ำ� กัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินความจ�ำเป็น โดยเฉพาะในส่วนของระบบ
การขออนุญาตและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการก�ำหนดกรอบหรือเงื่อนเวลาให้เจ้าหน้าที่
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั กิ อ่ นการด�ำเนินการซึง่ สร้างความยุง่ ยากและความล่าช้าในกระบวนการต่าง ๆ อันถือเป็น
ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นแก่ประชาชน
(๓) เป็นกฎหมายทีก่ ำ� หนดโทษทางอาญาส�ำหรับการกระท�ำความผิด หรือให้อำ� นาจแก่เจ้าหน้าที่
มากเกินความจ�ำเป็น
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จากลักษณะของกฎหมายทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพอันเป็นสาเหตุสว่ นหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม
ตามมาดังกล่าว บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จึงได้ก�ำหนด “วิธีการจัดท�ำร่างกฎหมายที่ดี” ขึ้น โดยก�ำหนดให้ “ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดเกิดขึ้นจากกฎหมาย
รวมทัง้ ต้องเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบนัน้ ให้แก่ประชาชนทราบ
ตลอดจนต้องน�ำผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวไปใช้ประกอบการ
จัดท�ำร่างกฎหมายในทุกขั้นตอนด้วย และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการและการจัดท�ำ
ร่างกฎหมายให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้ร่วมกันจัดท�ำ  “แนวทางการจัดท�ำ
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
และการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย รวมทัง้ การวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการด�ำเนินการในการจัดท�ำ
ร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี อันประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ๔
ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานรัฐ และ
ส่วนที่ ๒ แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย และการวิเคราะห์
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย ซึง่ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาในแต่ละขัน้ ตอน
นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุง “หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
(Checklist)” เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัตมิ าตรา ๗๗
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(เรือ่ ง นโยบายการปฏิรปู กฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับฝ่ายบริหาร)๕  โดยให้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
โปรดดู กองนิตธิ รรม ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ส�ำเนาบันทึกข้อความส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๓/
ว ๑๐๔๘/พ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย, เอกสารเผยแพร่จาก http://www.cabinet.soc.go.th.
๕
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบนโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป โดยในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
ต้องมีการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) รวม ๑๐ ประการ อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ต้องเสนอแผนในการ
จัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองและกรอบระยะเวลา และบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของเนื้อหา
ให้ได้ความชัดเจนและให้ได้ขอ้ ยุตใิ นหลักการก่อนน�ำเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี และกรณีทตี่ อ้ งมีการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
จะต้องเป็นกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นและเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนและของประเทศเป็นส�ำคัญเท่านัน้ ตลอดจนต้องพิจารณาความเร่งด่วน
ตาม Function (ภารกิจพื้นฐาน) Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูปภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ) ที่มีผล
ต่อการปฏิรูปประเทศ และมีความทันสมัยและเป็นสากล รวมทั้งพิจารณาความจ�ำเป็นในการคงอยู่ของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้
การขับเคลือ่ นนโยบายปฏิรปู ทีส่ ำ� คัญมีความต่อเนือ่ ง และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย ทัง้ นี้ ให้สำ� นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีรว่ มกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท�ำแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนีเ้ สนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้สว่ นราชการถือปฏิบตั ติ าม
นโยบายการปฏิรปู กฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับฝ่ายบริหารอย่างเคร่งครัดต่อไป, ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ส�ำเนาหนังสือส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๑ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2559/993192813.pdf.
๔
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มมี ติเห็นชอบ “แนวทางการจัดท�ำ
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
และ “หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)” ที่ส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรว่ มกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จดั ท�ำหรือปรับปรุงขึน้ ดังกล่าว
โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป๖
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการร่างกฎหมาย
ประจ� ำ  ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ได้แ สดง
ความคิ ด เห็ น ว่ า พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้เกิดการประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย โดยก�ำหนดให้สว่ นราชการมีหน้าที่
ส�ำรวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ เพือ่ ด�ำเนินการ
ยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มกี ฎหมายหรือประกาศขึน้ ใหม่
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาวการณ์
หรือสอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดท�ำรายงานประจ�ำปีสรุปผลการปฏิบตั กิ ารตามพระราชกฤษฎีกานี้
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพือ่ ทราบ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะหน่วยงานธุรการ
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย จึงได้ดำ� เนินการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๕๙ ขึ้น โดยสรุปข้อมูล
การด�ำเนินงานและผลการปฏิบตั กิ ารตามพระราชกฤษฎีกานีใ้ นรอบปีแรกนับแต่มกี ารใช้บงั คับ ซึง่ เนือ้ หา
ของรายงานประจ�ำปีฉบับแรกดังกล่าวนี้ ได้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน แต่ละส่วนมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ 	ความเป็นมาของพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยทีร่ ฐั บาลได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำหนดคุณภาพของกฎหมาย ดังนัน้ จึงก�ำหนดให้มี
“การประเมินผลกระทบของกฎหมาย” (Regulatory Impact Assessment : RIA) ขึน้ เพือ่ เป็นหลักเกณฑ์
การประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการออกกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ แต่มาตรการดังกล่าว
กลับช่วยพิจารณาคุณภาพของกฎหมายได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น จึงได้เกิดแนวความคิดที่จะน�ำ 
“กระบวนการตรวจสอบคุณภาพกฎหมายภายหลังกฎหมายมีผลใช้บงั คับแล้ว” มาปรับใช้กบั กฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ส�ำเนาหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๒๖๑ เรือ่ ง แนวทางการจัดท�ำ
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐, สืบค้นจาก
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2560/993237122.pdf.
๖
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีการก�ำหนดกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของกฎหมายไว้อย่างเป็นระบบ หรือมีการตรากฎหมายเพื่อรับรองการด�ำเนินการตรวจสอบ
ในเรือ่ งดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตรากฎหมายก็ยงั ไม่ครอบคลุม
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมายทั้งระบบ เพราะอาจไม่ครอบคลุมผลกระทบในด้านอื่น ๆ
ทีอ่ ยูน่ อกเหนือความคาดหมาย และยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาในทางปฏิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้ จากการใช้บงั คับ
กฎหมายนัน้ ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงได้เกิดแนวคิดทีจ่ ะน�ำกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมายภายหลัง
กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วมาบังคับใช้ จึงมีการตรา “พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘” ขึ้นใช้บังคับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก�ำหนดให้ “รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย” มีหน้าที่จัดให้มีการ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๕ ปี ทีก่ ฎหมายนัน้ ใช้บงั คับ เพือ่ พิจารณาคุณภาพ
ของกฎหมาย และเพื่อให้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และบริบทต่าง ๆ ของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อันจะท�ำให้ประชาชนมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ (Better Regulation
for the Better Lives) และยังเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
ได้อีกทางหนึ่งด้วย
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไว้หลายประการ โดยให้รัฐมนตรีผู้รักษาการพิจารณาทบทวน
กฎหมายในประเด็นต่าง ๆ เช่น มีเหตุผลหรือความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนดให้มกี ฎหมายนัน้ ใช้บงั คับต่อไป
หรือไม่อย่างไร มีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ทั้งของประเทศและของโลก
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปแล้วหรือไม่ หรือมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายให้สอดคล้องหรืออนุวตั กิ าร
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยต้องปฏิบตั ติ ามภายใต้บงั คับกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่
รวมทั้งมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบและภาระต่อประชาชนที่เกิดจาก
การบังคับใช้กฎหมายนั้นหรือไม่
ส่วนที่ ๒ การด�ำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
สาระส�ำคัญของเนือ้ หาเกีย่ วกับการด�ำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๒.๑		 ขั้นตอนการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำ� หนดขัน้ ตอน
การพิจารณาทบทวนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ในกรณีทจี่ ะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ให้ผรู้ กั ษาการตามกฎหมาย
นั้นประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและประกาศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้ง
แจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบ ทัง้ นี้ หากมีขอ้ เสนอแนะจากผูใ้ ดหรือคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย ให้น�ำมาประกอบการพิจารณาด้วย
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๒) ผูร้ กั ษาการตามกฎหมายต้องจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียเกีย่ วกับกฎหมายนัน้ รวมถึงจะจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปด้วยก็ได้
(๓) กรณีทผี่ ร้ ู กั ษาการตามกฎหมายนัน้ ได้รบั หนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะตามมาตรา ๕ (๒)
แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘๗ หากเห็นว่าข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสนอแนะทราบพร้อมทั้งเหตุผล
ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วนั ทีม่ คี วามเห็นดังกล่าว ในกรณีนี้ ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูเ้ สนอแนะจะเสนอเรือ่ งดังกล่าว
ไปยังคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
(๔) กรณีกฎหมายที่ไม่มีการบังคับใช้เกิน ๓ ปี ตามมาตรา ๕ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ผรู้ กั ษาการตามกฎหมายเสนอยกเลิกกฎหมาย
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี หรือกรณียงั มีความจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายนัน้ ต่อไป ให้แสดงเหตุผลต่อคณะรัฐมนตรี
พร้อมทั้งก�ำหนดเวลาที่ชัดเจนในการด�ำเนินการเพื่อบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วนั ทีค่ รบ ๓ ปีทกี่ ฎหมายนัน้ ใช้บงั คับ ส�ำหรับกรณีอนื่ ๆ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
แล้วเสร็จ ให้จัดท�ำรายงานสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่มี
เหตุต้องพิจารณาทบทวน หากจ�ำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย ให้เสนอร่างกฎหมาย
ไปพร้อมกับรายงานดังกล่าวด้วย
(๕) กรณีทคี่ ณะกรรมการพัฒนากฎหมายเป็นผูด้ ำ� เนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายแทนผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย เมือ่ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณาแล้วเสร็จ ให้เสนอ
ผลการพิจารณาไปยังผู้รักษาการตามกฎหมายและคณะรัฐมนตรี
(๖) เมื่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายงานสรุปผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายแล้ว ให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวนั้นให้คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีต่อไป
(๗) ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดท�ำรายงานประจ�ำปีสรุปผลการปฏิบัติการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบ

พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ ก�ำหนดว่า
“มาตรา ๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓ เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เป็นภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิตตามกาลสมัยและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้รัฐมนตรี
ผู้รักษาการมีหน้าที่จัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกห้าปีที่กฎหมายใช้บังคับ หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เห็นว่าจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย
(๒) ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชนทั่วไป และรัฐมนตรีผู้รักษาการเห็นว่า
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร
(๓) ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
(๔) เมื่อปรากฏว่ามิได้มีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเกินสามปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ”.
๗
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๒.๒		 รายงานผลด�ำเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘๘
ก�ำหนดให้รฐั มนตรีผรู้ กั ษาการตรวจสอบกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ แล้วแจ้งผลให้คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายทราบ รวมทัง้ แจ้งว่าจะด�ำเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฉบับใด
ในปีใด โดยมีหลักเกณฑ์วา่ กฎหมายทีบ่ งั คับใช้เกิน ๕ ปี นับถึงวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้บงั คับ จะต้อง
ด�ำเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ ปี ส่วนกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
ยังไม่ถงึ ๕ ปี นับถึงวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้บงั คับ มีกำ� หนดทีจ่ ะต้องด�ำเนินการพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมเมื่อกฎหมายนั้นใช้บังคับครบ ๕ ปี
ในด้านการด�ำเนินการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ได้มีหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แต่ละกระทรวงเพือ่ ขอให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งข้อมูลกฎหมายในความรับผิดชอบ โดยการกรอกข้อมูล
ลงในแบบฟอร์มที่ก�ำหนดขึ้น ที่ส�ำคัญ ๆ ประกอบด้วย การแจ้งชื่อกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
และกฎหมายล�ำดับรองทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบ ผูร้ กั ษาการ วันใช้บงั คับของกฎหมาย และก�ำหนดเวลา
ทีจ่ ะพิจารณาทบทวนความเหมาะสม ทัง้ นี้ หากเป็นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับก่อนหรือใช้บงั คับภายในวันที่
๙ กันยายน ๒๕๕๓ (กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับเกิน ๕ ปี นับถึงวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บงั คับ) ให้หน่วยงาน
แจ้งว่าจะด�ำเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในปีใด ซึง่ การทบทวนความเหมาะสม
ดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี นับแต่วนั ทีพ่ ระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บงั คับ กล่าวคือ
ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังได้มีหนังสือไปยัง
กระทรวงต่าง ๆ อีกครัง้ ตามหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๙๐๑.๑/๑๓-๒๘
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐทีอ่ ยูภ่ ายใต้บงั คับหรือก�ำกับดูแลของกระทรวง และ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงได้ยืนยันข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์แก่การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ต่อไป

พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๓ ก�ำหนดว่า
“มาตรา ๑๓ ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของรัฐมนตรีผู้รักษาการนั้นทั้งหมด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบ ตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายก�ำหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ ถ้ากฎหมายใดใช้บงั คับเกินห้าปีนบั ถึงวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้บงั คับ ให้หน่วยงานตามวรรคหนึง่
แจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วยว่าจะด�ำเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฉบับใดในปีใด ซึง่ ทัง้ หมด
ต้องท�ำให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ส�ำหรับกฎหมายใดที่ใช้บังคับยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ด�ำเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้นเมื่อกฎหมายนั้นใช้บังคับครบห้าปีนับแต่
วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ
เมือ่ ได้ขอ้ มูลตามวรรคหนึง่ ให้รฐั มนตรีผรู้ กั ษาการสัง่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดท�ำค�ำแปลของกฎหมายทัง้ หมดเป็นภาษากลาง
ของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในสองปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีใ้ ช้บงั คับ และเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทีป่ ระชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย และเมื่อใดที่มีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขและเผยแพร่ค�ำแปลของกฎหมายนั้นโดยเร็ว”.
๘
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลกฎหมาย
ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘

￼

กระทรวง

โปรดอ่ำนคำชี้แจงก่อนกรอกข้อมูล

ก. ลำดับที่ .. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/พระรำชบัญญัติ/ประมวลกฎหมำย/พระรำชกำหนด
(ให้กรอกข้อมูลแบบฟอร์มละ ๑ กฎหมาย)
ข. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
ค. ข้อมูล ณ วันที่
ง. ข้อมูลผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สำนัก/กอง
โทรศัพท์
E-mail

(๓.๒) กรณีใช้บังคับ
หลังวันที่ ๙ ก.ย. ๕๓
(ระบุเป็น ว/ด/ป)

(๔)
สถำนะกำรแก้ไขปรับปรุง
กฎหมำย (ถ้ำมี
โปรดระบุสถำนะ ก,ข,ค,ง)
๑
๒
๓
๔

(๕)
ข้อมูลอืน่ ๆ (ถ้ำมี)

๒๕๖๓

๒๕๖๒

(๓.๑) กรณีใช้บังคับก่อนหรือใช้
บังคับในวันที่ ๙ ก.ย. ๕๓
(โปรดทาเครื่องหมาย √)
๒๕๖๑

(๑.๒) ผูร้ ักษาการ

(๓)
กำหนดเวลำที่จะทบทวน

๒๕๕๙

(๑.๑) ชื่อกฎหมาย

(๒)
วันใช้บังคับ
(ระบุเป็น
ว/ด/ป)

๒๕๖๐

(๑) กฎหมำยและผู้รักษำกำร

ระดับพระราชบัญญัติ
กฎหมายลาดับรอง
(ก) พระราชกฤษฎีกา
(ก.๑)
(ก.๒)
(ข) กฎกระทรวง
(ข.๑)
(ข.๒)
(ค) ประกาศ

ส่วนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
ตลอดระยะเวลา ๑ ปีกว่าของการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานของรัฐได้ประสบปัญหาในทางปฏิบตั หิ ลายประการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในฐานะหน่วยธุรการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย จึงได้รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเป็นการประมวลผลจากสภาพปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้สอบถามและปรึกษา
มายังส�ำนักงานฯ รวมทั้งได้จัดท�ำข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ขึ้น ดังต่อไปนี๙้
๓.๑		 สภาพปัญหาและอุปสรรค
				 ๓.๑.๑ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เนื่องจากกระบวนการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเป็นเรื่องใหม่และ
เพิ่งมีผลบังคับใช้มาช่วงเวลาหนึ่ง จึงมีข้อจ�ำกัดของเจ้าหน้าที่ในการเรียนรู้และท�ำความเข้าใจ รวมทั้ง
มีผลให้การด�ำเนินการบางเรื่องไม่สอดคล้องกับกลไกของกฎหมาย ได้แก่
									 (๑) การเสนอให้ทบทวนกฎหมายทีไ่ ด้รบั ยกเว้นตามมาตรา ๓ กล่าวคือ มาตรา ๓
แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฯ ได้ บั ญ ญั ติ ข ้ อ ยกเว้ น ไม่ ใ ห้ น� ำ
พระราชกฤษฎีกานี้มาใช้บังคับกับกฎหมายบางประเภท เช่น กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒. หน้า ๑๒๖-๑๒๗.

๙
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ทบวง กรม หรือกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ดำ� เนินการอย่างใดอย่างหนึง่ และได้มกี ารด�ำเนินการตามกฎหมาย
นั้นแล้ว หรือกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติพบว่าหน่วยงานของรัฐ
ยังแจ้งข้อมูลการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายประเภทดังกล่าวนี้เข้ามาด้วย
										 (๒) การด�ำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไม่สอดคล้องกับขัน้ ตอน
ทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ กล่าวคือ ขัน้ ตอนการทบทวนความเหมาะสมของพระราชกฤษฎีกาฯ
มุ่งหมายให้ด�ำเนินการโดยจะต้องรับฟังความคิดเห็นขององค์กรที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
กฎหมายนั้นประกอบด้วย มาตรา ๗ จึงก�ำหนดให้การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายจะต้อง
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และประกาศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแจ้ง
ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ เสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้บงั คับหรือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว แต่ในทางปฏิบตั หิ น่วยงานของรัฐ
ผูด้ ำ� เนินการทบทวนกฎหมายยังมิได้ดำ� เนินการให้สอดคล้องกับขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนัน้ การพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมจากมุมมองของหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายเพียงด้านเดียว
จึงไม่อาจรับทราบและเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกบังคับหรือผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย
ได้อย่างแท้จริง
				 ๓.๑.๒ การขาดการบูรณาการข้อมูลกฎหมายภายในกระทรวง
โดยที่แต่ละกระทรวงจะมีหน่วยงานระดับกรมที่อยู่ภายใต้บังคับเป็นจ�ำนวนมาก
และแต่ละกรมจะมีกฎหมายอยูใ่ นความรับผิดชอบเป็นจ�ำนวนหลายฉบับ แม้วา่ ขัน้ ตอนตามพระราชกฤษฎีกาฯ
จะก�ำหนดให้รฐั มนตรีผรู้ กั ษาการจะต้องมีหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ารพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการข้อมูลกฎหมายในภาพรวมของกระทรวงนัน้ ๆ แต่ในทางปฏิบตั ิ เมือ่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มหี นังสือไปยังกระทรวงต่าง ๆ เพือ่ ขอข้อมูล กระทรวงก็มกั จะส่งเรือ่ งดังกล่าว
ต่อไปยังกรมทีอ่ ยูใ่ นสังกัด เพือ่ ให้กรมได้จดั ท�ำข้อมูลกฎหมายส่งมายังส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยตรง โดยมิได้แจ้งเรือ่ งผ่านส�ำนักงานปลัดกระทรวงแต่อย่างใด จึงก่อให้เกิดปัญหาการขาดการบูรณาการ
ข้อมูลกฎหมายภายในกระทรวง มีผลให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงในฐานะรัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามกฎหมาย
ไม่ทราบข้อมูลหรือตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานดังกล่าวก่อนการแจ้งข้อมูลมายังคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายได้ และเป็นผลให้ข้อมูลกฎหมายที่แจ้งมานั้นอาจไม่ครบถ้วนหรือถูกต้องเพียงพอ
				 ๓.๑.๓ การขาดผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อการประสานงานเกี่ยวกับการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย
เนือ่ งจากหน่วยงานของรัฐในทุกภาคส่วนจ�ำต้องด�ำเนินการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายในรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งในแต่ละปีอาจมีกฎหมาย
ในความรับผิดชอบทีต่ อ้ งด�ำเนินการแตกต่างกัน และต้องมีการเผยแพร่ขอ้ มูลให้ประชาชนรับทราบ รวมทัง้
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ดังนั้น จึงมีกระบวนการและขั้นตอน
ทีเ่ กีย่ วข้องหลายขัน้ ตอน ซึง่ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในทางปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ หน่วยงานของรัฐเหล่านัน้
ยังมิได้แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง จึงมีผลท�ำให้การติดต่อหรือประสานงาน
เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก ไม่ต่อเนื่อง และเกิดความไม่คล่องตัว
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

				 ๓.๑.๔ การรับรู้ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
										 ช่องทางทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ในการริเริม่ ให้มกี ารทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
นอกเหนือจากการทบทวนตามรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด คือ การร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ
โดยองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องหรือจากประชาชนทัว่ ไป ซึง่ พระราชกฤษฎีกาฯ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะส�ำหรับกรณีนี้ไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ก�ำหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการ
จะต้องน�ำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณา หากมีเหตุผลอันสมควรจะต้องด�ำเนินการทบทวนกฎหมาย
ดังกล่าวด้วย แต่หากเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมด้วยเหตุผล
ทั้งนี้ หากผู้ร้องเรียนยังเห็นว่าข้อเสนอแนะเป็นเหตุอันสมควรที่ต้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย ก็อาจเสนอเรือ่ งไปยังคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพือ่ พิจารณาต่อไปก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี
ในปัจจุบันการแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่ริเริ่มโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไป
ยังมีน้อยและยังไม่มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว ซึ่งสาเหตุ
ส่วนหนึง่ เกิดจากความรับรูแ้ ละความเข้าใจของประชาชนทัว่ ไปเกีย่ วกับช่องทางและขัน้ ตอนการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายยังไม่เป็นที่รับทราบ และอีกสาเหตุหนึ่งคือ การที่หน่วยงานของรัฐยังไม่มี
ช่องทางในการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
๓.๒		 ข้อเสนอแนะ
จากสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะในประการต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การจัดให้มีคู่มือการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย เพื่อก�ำหนดแนวทาง
และรายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายให้มีความชัดเจน โดยอาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคู่มือดังกล่าวและให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป
(๒) การอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ
ให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐ และเพือ่ ทีป่ ระชาชนจะได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายมากยิ่งขึ้น
(๓) ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายควรเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย และตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การด�ำเนินการในเรื่องนี้
(๔) หน่วยงานของรัฐควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานงาน และเพื่อให้การด�ำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกานี้เกิดความต่อเนื่อง
และคล่องตัวในทางปฏิบัติ
ส่วนที่ ๔ 	ผลการด�ำเนินงานอื่นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
นั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายขึ้ น ตามบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๒ ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้มีการด�ำเนินงาน
ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยในหลายด้าน ทัง้ ในด้านการจัดท�ำร่างกฎหมาย การศึกษาวิจยั
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

เพือ่ การพัฒนากฎหมาย และการจัดโครงการอบรมหรือสัมมนาความรูด้ า้ นการพัฒนากฎหมาย รวมทัง้
การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายในเว็บไซต์คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (www.lawreform.go.th)
เป็นจ�ำนวนมาก
ส�ำหรับการสัมมนาในหัวข้อ “ความเป็นมาและสาระส�ำคัญพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘” โดย นายปกรณ์   นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา มีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ได้แสดงความคิดเห็นว่า เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์
ให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติ
ของกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้เสนอให้มี
“พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘” ขึ้นใช้บังคับ โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ อันมีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
หลักการของพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็คือ การก�ำหนดให้
“รัฐมนตรีผู้รักษาการ” ตามกฎหมายแต่ละฉบับมีหน้าที่ในประการที่สำ� คัญ ๒ ประการ คือ
๑. การจัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ตามรอบระยะเวลาหรือ
เมื่อมีเหตุอื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด
๒. การจัดท�ำค�ำแปลกฎหมายทัง้ หมดเป็นภาษากลางของอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด และเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยประเภทของ “กฎหมาย” ทีจ่ ะต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและจัดท�ำค�ำแปล
ประกอบด้วย พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชก�ำหนด
และกฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง๑๐ ยกเว้นกฎหมายดังต่อไปนี้ที่ไม่ต้อง
ทบทวนความเหมาะสมและจัดท�ำค�ำแปล ซึ่งจ�ำแนกออกได้เป็น ๕ ประเภท ดังนี้
(๑) กฎหมายที่ใช้บังคับเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง และระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
(๒) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ ได้ก�ำหนดความหมายของบทนิยามค�ำว่า “กฎ”
หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผล
บังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ.
๑๐
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๓) กฎหมายที่ให้ด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการด�ำเนินการนั้นแล้ว เช่น กฎหมาย
ให้ใช้ประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กฎหมาย
จัดตัง้ ศาล กฎหมายจัดตัง้ จังหวัด กฎหมายเกีย่ วกับการออกเหรียญ ธนบัตร หรือเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
(๔) กฎหมายที่ก�ำหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมาย หรือเครื่องแบบ เช่น
กฎหมายก�ำหนดครุยวิทยฐานะ กฎหมายก�ำหนดเครือ่ งหมายราชการ และกฎหมายก�ำหนดเครือ่ งแบบ
(๕) กฎหมายอื่นที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
อย่างไรก็ดี หน้าทีใ่ นการทบทวนความเหมาะสมและจัดท�ำค�ำแปลนัน้ กรณีเป็นทีช่ ดั เจนว่าหากเป็น
“กฎหมายแม่บท” ผู้มีหน้าที่ก็คือ ผู้รักษาการตามกฎหมาย แต่ส�ำหรับกรณีที่เป็นกฎหมายล�ำดับรอง
และกฎหมายที่ไม่มีผู้รักษาการหรือผู้รักษาการเป็นนายกรัฐมนตรี ผู้มีหน้าที่จะแตกต่างกัน กล่าวคือ
กรณีเป็น “กฎหมายล�ำดับรอง” ผู้มีหน้าที่ก็คือ ผู้มีอ�ำนาจในการออกกฎ ส่วนกรณี “กฎหมายที่ไม่มี
ผูร้ กั ษาการ” หรือ “ผูร้ กั ษาการเป็นนายกรัฐมนตรี” ในกรณีนี้ นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้รฐั มนตรี
คนหนึง่ หรือหลายคนเป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการแทนก็ได้ ทัง้ นี้ ผูม้ หี น้าทีใ่ นการทบทวนความเหมาะสม
ดังกล่าว อาจขอให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเป็นผู้พิจารณาทบทวนแทนก็ได้
ส�ำหรับ “ก�ำหนดเวลา” และ “เหตุ” ทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้มกี ารพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย คือ ทุก ๕ ปีที่กฎหมายใช้บังคับ หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย
(๒) เมื่อได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลอันสมควรจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือ
จากประชาชนทั่วไป
(๓) เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
(๔) เมื่อมิได้มีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเกิน ๓ ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ
ส่วนประเด็นที่จะต้องพิจารณาในการทบทวน (ทั้งหมดหรือบางเรื่องตามที่จ�ำเป็น) ได้แก่เรื่อง
ดังนี้
(๑) เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ต้องมีกฎหมายนั้นใช้บังคับต่อไป
(๒) การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
(๓) การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องหรืออนุวัติการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
(๔) การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพือ่ ลดผลกระทบและภาระของประชาชนทีเ่ กิดขึน้
จากกฎหมายนั้นของประชาชนดีขึ้น
(๕) การใช้ระบบคณะกรรมการ การอนุมัติ การอนุญาต ในอนุญาต ระบบการจดทะเบียน หรือ
ระบบอื่นที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อก�ำกับหรือควบคุม เพียงเท่าที่จ�ำเป็น
(๖) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๗) การป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายนั้น
(๘) เรื่องอื่นใดที่จะท�ำให้กฎหมายนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนโดยไม่จ�ำเป็น หรือไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
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อนึง่ การตรวจสอบกฎหมายทีจ่ ะต้องมีการพิจารณาทบทวนในวาระเริม่ แรก สามารถแบ่งออกได้
เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑	 กฎหมายที่ใช้บังคับเกิน ๕ ปี นับถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
กฎหมายในกลุ่มนี้ คือ กฎหมายที่ใช้บังคับก่อนวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องแจ้งว่าจะทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้นในปีใด ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มที่ ๒	 กฎหมายที่ใช้บังคับยังไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ในกรณีนี้ ให้หน่วยงานของรัฐทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนัน้ เมือ่ ครบก�ำหนด ๕ ปี นับแต่
วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ หรือหากมีความจ�ำเป็นอาจก�ำหนดให้ทบทวนก่อนครบ ๕ ปี ก็ได้
ส�ำหรับการจัดท�ำค�ำแปลกฎหมาย ก�ำหนดให้จะต้องจัดท�ำค�ำแปลกฎหมายที่อยู่ภายใต้บังคับ
ของพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นภาษากลางของอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี นับแต่
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และเผยแพร่ค�ำแปลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกฎหมาย
ที่มีขึ้นใหม่ หรือมีการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง ให้ด�ำเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงแก้ไขค�ำแปลของ
กฎหมายดังกล่าวโดยเร็วด้วย

ส่วนการสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการด�ำเนินการและปัญหาอุปสรรคเกีย่ วกับการด�ำเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘” โดย นายจุมพล  
ศรีจงศิรกิ ลุ นักกฎหมายกฤษฎีกาช�ำนาญการ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนางสาวปัทมา วะรินทร์
นักกฎหมายกฤษฎีกาช�ำนาญการ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น นอกจากทางวิทยากรจะได้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้แล้ว ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการจัดท�ำ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ พื่ อ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารด� ำ เนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗๗ และ
มาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วย ซึง่ ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท�ำร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. (๑)
ของรัฐธรรมนูญ โดยก�ำหนดให้มีการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการมีกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหา
ของร่างกฎหมาย และเมื่อกฎหมายใช้บังคับแล้วจะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่กำ� หนด
ขอบเขตการบังคับใช้ ได้กำ� หนดประเภทของกฎหมายทีต่ อ้ งด�ำเนินการตรวจสอบความจ�ำเป็น
รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ผลกระทบ และตรวจสอบเนื้อหาก่อนเสนอร่างกฎหมาย รวมถึงประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย นอกจากนี้
ให้มกี ารตรวจสอบเนือ้ หาและประเมินผลสัมฤทธิส์ ำ� หรับกฎ และประเมินผลสัมฤทธิพ์ ระราชก�ำหนดด้วย
หน้าที่ในการตรวจสอบความจ�ำเป็น รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ผลกระทบ ตรวจสอบ
เนือ้ หา และประเมินผลสัมฤทธิ์ ได้กำ� หนดให้ “หน่วยงานของรัฐทีจ่ ะเสนอร่างกฎหมาย” มีหน้าทีต่ รวจสอบ
ความจ�ำเป็น รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ผลกระทบ ตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย และประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ และก�ำหนดให้ “ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร”
มีหน้าทีร่ บั ฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องและวิเคราะห์ผลกระทบส�ำหรับร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอโดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
การตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตรากฎหมาย ได้ก�ำหนดให้เมื่อมีกรณีที่ต้องท�ำภารกิจ
หน่วยงานของรัฐต้องวิเคราะห์ก่อนว่า สามารถใช้มาตรการอื่นได้โดยไม่ต้องตรากฎหมายส�ำหรับการ
ด�ำเนินการตามภารกิจหรือไม่ โดยในการวิเคราะห์จะต้องระบุทางเลือกทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องตราเป็นกฎหมาย
ไว้ด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ได้ก�ำหนดวิธีการและกระบวนการไว้ ดังนี้
		
(๑) วิธกี ารได้มาซึง่ ผูเ้ กีย่ วข้อง “ผูเ้ กีย่ วข้อง” ซึง่ ต้องรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำ
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ซึง่ หมายถึง ผูซ้ งึ่ มีหรืออาจมีสทิ ธิหรือหน้าทีต่ ามกฎหมายหรือ
ทีไ่ ด้รบั หรืออาจได้รบั ผลกระทบจากร่างกฎหมาย อาทิ ผูซ้ งึ่ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ อี่ าจได้รบั ผลกระทบจากร่างกฎหมาย
หน่วยงานของรัฐซึง่ มีภารกิจเกีย่ วข้องกับร่างกฎหมายหรือดูแลพืน้ ทีท่ อี่ าจได้รบั ผลกระทบ และผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกฎหมาย เป็นต้น กฎหมายได้กำ� หนดวิธีการที่จะท�ำให้
ได้รายชื่อผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนที่สุด โดยการเปิดให้ประชาชนมาจดแจ้งหรือขึ้นทะเบียน รวมทั้ง
ให้หน่วยงานของรัฐส�ำรวจหรือสอบถามรายชือ่ ผูเ้ กีย่ วข้อง และรวบรวมรายชือ่ ทีไ่ ด้จากทุกช่องทาง
ไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ นี้ การก�ำหนดผูเ้ กีย่ วข้องในการรับฟังความคิดเห็นส�ำหรับกฎหมาย
แต่ละประเภทนั้นอาจแตกต่างกันได้ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติ
สาธารณะ
		
(๒) กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ก�ำหนดให้ด�ำเนินการตามกระบวนการ ดังนี้
(๒.๑) ให้นำ� หลักการหรือประเด็นส�ำคัญของร่างกฎหมาย ร่างกฎหมาย สภาพปัญหาและ
ความจ�ำเป็นในการตรากฎหมาย รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ไปรับฟังความคิดเห็น
ก่อนการจัดท�ำร่างกฎหมาย
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(๒.๒) เลือกใช้วธิ กี ารรับฟังความคิดเห็นทีเ่ หมาะสม เช่น ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางไปรษณีย์ การประชุมสัมมนา การสัมภาษณ์ การเข้าร่วมชี้แจง การส�ำรวจความคิดเห็น การตอบ
แบบสอบถาม หรือวิธีการอื่นใด
(๒.๓) ประกาศและแจ้งวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด รวมทั้ง
การให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอเพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตลอดจนด�ำเนินการ
ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล แสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก และไม่เป็นภาระเกินสมควร
(๒.๔) การจัดท�ำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ต้องระบุประเด็นและสรุปความเห็น
ในแต่ละประเด็น รวมถึงค�ำชี้แจงตอบประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและเหตุผล ตลอดจนน�ำผล
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย
(๒.๕) การเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในแต่ละขัน้ ตอน ทัง้ ก่อนการเสนอร่างกฎหมายไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎหมาย และชั้นการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งชั้นการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา
การวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย ได้กำ� หนดให้นำ� ผลการรับฟังความคิดเห็น
มาประกอบการวิเคราะห์ โดยต้องวิเคราะห์อย่างรอบด้านและเป็นระบบ และจัดท�ำเป็นรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ทั้งนี้ การก�ำหนดหัวข้อหรือประเด็นในการวิเคราะห์ผลกระทบ
อาจแตกต่างกันตามลักษณะหรือประเภทของกฎหมาย เช่น กฎหมายที่จ�ำกัดหรือกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน หรือกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การตรวจสอบเนือ้ หาของร่างกฎหมาย ได้กำ� หนดให้ในการจัดท�ำร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ
ต้องพิจารณาเนือ้ หาของร่างกฎหมาย เช่น สอดคล้องและไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินจ�ำเป็น มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเท่าทีจ่ ำ� เป็น รวมทัง้
ก�ำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อย่างร้ายแรง ตลอดจนก�ำหนดให้ดลุ พินจิ แก่เจ้าหน้าทีเ่ ท่าทีจ่ ำ� เป็น และต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา
และการตรวจสอบการใช้ดลุ พินจิ รวมถึงการจัดท�ำแนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทนั สมัย
อยู่เสมอ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
การตรวจสอบผลการด�ำเนินการ ได้ก�ำหนดให้ “ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี” มีหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการ
จัดท�ำร่างกฎหมายและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ
จัดท�ำขึ้นก่อนการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
“ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” มีหน้าทีต่ รวจสอบความจ�ำเป็นในการตรากฎหมาย และ
ตรวจสอบเนือ้ หาของร่างกฎหมาย รวมทัง้ ตรวจสอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการ
จัดท�ำร่างกฎหมายและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
“คณะรัฐมนตรี” “คณะกรรมการกฤษฎีกา” “สภาผู้แทนราษฎร” และ “วุฒิสภา” มีหน้าที่
ตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตรากฎหมาย
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

“รัฐสภา” มีหน้าที่น�ำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายทีค่ ณะรัฐมนตรีสง่ ให้ มาใช้ประกอบการ
พิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา
ทั้งนี้ หากพบว่าการรับฟังความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ผลกระทบของหน่วยงานของรัฐ
ไม่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าว สามารถส่งเรื่องคืนหรือมีข้อเสนอแนะไปยัง
หน่วยงานของรัฐเพื่อด�ำเนินการเพิ่มเติมได้
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี หรือระยะเวลาอื่นที่ก�ำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันตามลักษณะหรือประเภท
ของกฎหมาย เช่น หากเป็นกฎหมายเกีย่ วกับเทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
การประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายอาจมีระยะเวลาทีเ่ ร็วกว่ากฎหมายเกีย่ วกับการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นต้น หรือเมือ่ มีกรณีตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด เช่น จ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย
ได้รบั หนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรหรือประชาชน ได้รบั ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย และไม่มกี ารบังคับใช้หรือปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกิน ๓ ปี เป็นต้น รวมทัง้ ให้มกี ารตรวจสอบ
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด้วย
ระบบกลางเกี่ยวกับการจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ได้ก�ำหนดให้มี
“ระบบกลาง” เพือ่ เป็นช่องทางกลางส�ำหรับให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการรับฟังความคิดเห็นและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐ และเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
ในการเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการตรากฎหมายและการเข้าถึงบทบัญญัตขิ องกฎหมาย โดยระบบกลาง
เกี่ยวกับการจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว จะรองรับการด�ำเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การรับฟังความคิดเห็นและการประเมินผลสัมฤทธิ์ การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการรับฟัง
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบ และร่างกฎหมายทีห่ น่วยงานของรัฐจัดท�ำขึน้ รวมทัง้ ร่างกฎหมาย
ทีค่ ณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา ตลอดจนการรับจดแจ้งผูเ้ กีย่ วข้องซึง่ จะต้องรับฟังความคิดเห็น การเปิดเผย
ผลการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย และการรวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อเผยแพร่
หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า โดยที่การออกกฎหมายมาใช้บังคับในสังคม
ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายจึงต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมทัง้ สอดคล้องกับสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป แต่เนือ่ งจาก
กระบวนการในการตรากฎหมายทีผ่ า่ นมายังไม่มี “กฎหมายกลาง” ทีก่ ำ� หนดกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากกฎหมาย
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย จึงส่งผลให้กฎหมายที่ตราขึ้นเกิดความซ�้ำซ้อน
และมีปริมาณกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เป็นจ�ำนวนมากและส่งผลกระทบหรือสร้างภาระแก่ประชาชน
เกินความจ�ำเป็น

64

47-65-MAC6.indd 64

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๐

12/27/17 10:54 AM

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ดังนัน้ จึงได้มกี ารบัญญัตมิ าตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญขึน้ โดยมีเจตนารมณ์
ทีจ่ ะก�ำหนด๑๑ ๑) การมีสว่ นร่วมของประชาชนโดยการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ประกอบ
การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ  ์ ๒) การตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตรากฎหมาย
เพือ่ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการมีกฎหมายมากเกินความจ�ำเป็น  ๓) การวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากกฎหมาย เพื่อให้ผู้มีหน้าที่และอ�ำนาจในกระบวนการตรากฎหมายแต่ละขั้นตอนได้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับทางเลือก ประโยชน์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือใช้ในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนั้น ๆ  ๔) การควบคุมเนื้อหาของ
ร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�ำเป็น การก�ำหนด
เกณฑ์การใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และระยะเวลาการด�ำเนินการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในกฎหมายให้ชัดเจน และการก�ำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดที่ร้ายแรง ทั้งนี้ เพื่อให้การท�ำงาน
เกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินจ�ำเป็น รวมทั้ง
เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ และป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และ
๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อลดปริมาณกฎหมายที่ไม่จำ� เป็น รวมทั้งพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหา รวมทั้งความส�ำคัญและจ�ำเป็นของบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และ
มาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการตรากฎหมายเพื่อรองรับ
การด�ำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ เป็นบทบัญญัติ
ที่อยู่ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งก�ำหนดให้รัฐพึงด�ำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ เพื่อเป็นการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ ในเรื่องขอบเขต
ขั้นตอน หน้าที่และอ�ำนาจของหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม ให้เกิดความสอดคล้องและ
มีแนวทางปฏิบตั เิ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงสมควรจัดท�ำร่างกฎหมายฉบับนีเ้ พือ่ ก�ำหนดหลักการ
ในเรื่องดังกล่าว และเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๗๗ จะมีผลใช้บังคับกับรัฐ ซึ่งย่อมมีความหมาย
ครอบคลุมถึงฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ รวมทั้งองค์กรอิสระและหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
แต่โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท�ำและการเสนอ
ร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ที่คณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดขึ้นเพื่อรองรับ
การด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ จะมีผลใช้บังคับเฉพาะกับองค์กรในฝ่ายบริหาร ซึ่งยังไม่ครอบคลุม
ถึงองค์กรอื่นที่มิใช่องค์กรในฝ่ายบริหาร ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีแนวทางปฏิบัติ
ในการด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดหลักการ
ในเรือ่ งนีไ้ ว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยการก�ำหนดหลักการของร่างกฎหมายนีจ้ ะพิจารณา
ให้สอดคล้องหรือไม่ขัดหรือแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญด้วย๑๒.
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เอกสารข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ
เพื่อรองรับการด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ, ๒๕๖๐. หน้า ๑.
๑๒
เพิ่งอ้าง, หน้า ๒.
๑๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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