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รางพระราชบัญญัติ

หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
๑
กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

หากจะกลาวถึง “จํานวนกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ทีม่ ใี ชบงั คับอยูใ นสังคมบานเมืองไทยเรา
ปจจุบัน” แลว จะพบวามีเปนจํานวนมากจนอยูในระดับที่อาจเรียกไดวามี “กฎหมายเฟอ” และ
หากจะนับจํานวนที่แนนอนของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ดังกลาวแลว อาจจะนับไดเฉพาะ
กฎหมายแมบทในระดับ “พระราชบัญญัต”ิ และกฎหมายลําดับรองประเภท “พระราชกฤษฎีกา” และ
“กฎกระทรวง” เทานัน้ สวนกฎหมายลําดับรองประเภทอืน่ ๆ อาทิ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับ นัน้
คงเปนการยากที่จะนับจํานวนตัวเลขที่ชัดเจนได เพราะกฎหมายลําดับรองเหลานี้เปนการกําหนด
รายละเอียดปลีกยอยของการปฏิบตั หิ รือดําเนินการตาง ๆ ตามกฎหมายทีใ่ หอาํ นาจอันมีขน้ั ตอนในการ
ออกมาใชบังคับไดโดยไมยุงยากซับซอนและมีเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีอีกเปนจํานวนไมนอย
ที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหสาธารณะไดรับรูรบั ทราบกันโดยทั่วไป
ดวยความสําคัญของสภาพปญหาทีม่ กี ฎหมายเปนจํานวนมากอันอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
ในการบังคับใชกฎหมายและสรางภาระหรือความยุงยากลาชาในกระบวนการตาง ๆ แกประชาชน
จนเกินสมควร ประกอบกับเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการจัดทํากฎหมาย รวมทัง้ พัฒนาคุณภาพของเนือ้ หา
กฎหมายใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนตรงตาม
ความตองการของประชาชนและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จึงมีแนวคิดที่จะทําการ “ปฏิรูปกฎหมาย”
เกิดขึน้ ในปจจุบนั อันเปนทีม่ าของบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) โดยกําหนดมาตรการทางกฎหมายในหลายสวน
ทั้ง “มาตรการทั่วไป” เพื่อใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน “มาตรการกอนการตรากฎหมาย”
เพือ่ วางหลักเกณฑเกีย่ วกับการจัดทํารางกฎหมาย “มาตรการภายหลังเมือ่ กฎหมายมีผลใชบงั คับแลว”
เพื่อประเมินความสัมฤทธิผลของการมีกฎหมาย และ “มาตรการควบคุมเนื้อหาของรางกฎหมาย”
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายใหดียิ่งขึ้น
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดการสัมมนา เรือ่ ง “รางพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย พ.ศ. .... กั บ การปฏิ รู ป ประเทศด า นกฎหมาย” เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๘ สิ ง หาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หอง Mandarin AB ชั้น ๑ โรงแรมแมนดาริน (สามยาน) กรุงเทพมหานคร.
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
จุลนิติ
๗๓
๑
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมาตรการตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดังกลาวเกิดความชัดเจน รวมทัง้ มีกลไก
ที่สามารถดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักการ
ตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล จึงไดมีการยก “รางพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” ขึ้น เพื่อเปน
“กฎหมายกลาง” สําหรับกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และขั้นตอนในการดําเนินการ รวมทั้ง
หนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐที่ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค.
ดานกฎหมาย (๑) ใหเกิดความสอดคลองและมีแนวทางปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนัน้ เพือ่ เปนการเผยแพรและประชาสัมพันธใหทกุ ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของไดมคี วามรู ความเขาใจ
ในหลักการและเนือ้ หาสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... รวมทั้งเปดโอกาสใหองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและใหขอ มูลขอเสนอแนะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดจดั
ใหมกี ารสัมมนา เรือ่ ง “รางพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ทีผ่ า นมา โดยการจัดสัมมนาในครัง้ นี้ นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกลาว
เปดการสัมมนา จากนั้น มีการอภิปรายและตอบขอซักถามในหัวขอ เรื่อง “หลักการและสาระสําคัญ
ของรางพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย
พ.ศ. ....” ประกอบดวย ศาสตราจารยพเิ ศษธานิศ เกศวพิทกั ษ กรรมการพัฒนากฎหมาย และผูพ พิ ากษา
อาวุโสในศาลฎีกา รองศาสตราจารยสดุ า วิศรุตพิชญ กรรมการพัฒนากฎหมาย และกรรมการปฏิรปู
ประเทศดานกฎหมาย และ นายจุมพล ศรีจงศิริกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา กองพัฒนากฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี นายอรรถสิทธิ์ กันมล ผูอํานวยการกองพัฒนากฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูดําเนินรายการและวิทยากร รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษ
ในหัวขอ เรื่อง “แนวคิดและที่มาของรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” โดย นายมีชัย
ฤชุพันธุ ประธานกรรมการพัฒนากฎหมายและประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
โดยการอภิปรายในหัวขอ เรื่อง “หลักการและสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” โดย ศาสตราจารยพิเศษ
ธานิศ เกศวพิทักษ กรรมการพัฒนากฎหมายและผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา รองศาสตราจารยสุดา
วิศรุตพิชญ กรรมการพัฒนากฎหมายและกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย นายอรรถสิทธิ์ กันมล
ผูอ าํ นวยการกองพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายจุมพล ศรีจงศิรกิ ลุ นักกฎหมาย
กฤษฎีกา กองพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

๗๔

73-91-MAC6.indd 74

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

11/13/18 3:26 PM

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

รองศาสตราจารยสุดา วิศรุตพิชญ กรรมการ
พัฒนากฎหมายและกรรมการปฏิรูปประเทศดาน
กฎหมาย ไดแสดงความคิดเห็นวา บทบัญญัตมิ าตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ ถือเปนหลักการสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพของกฎหมายใหเปนกฎหมายทีด่ ี สอดคลองกับ
สภาพความตองการของสังคม และเปนไปเพือ่ ประโยชน
สวนรวม เนื่องจากจะตองมีการวิเคราะหผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีการรับฟงความคิดเห็นอยางรอบดาน
กอนการตรากฎหมาย ตลอดจนมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายเมือ่ มีผลใชบงั คับแลวเพือ่ ปรับปรุงใหเหมาะสม
กับบริบทของสังคม มาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑)
ของรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ได กํ า หนดผลของการปฏิ รู ป
ด้า นกฎหมายรองรับไวอยางชัดเจน๒ เพื่อ ใหเกิด
สภาพบังคับที่จะตองนําหลักการของมาตรา ๗๗
ไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
ทั้งนี้ ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบนโยบายการปฏิรูป
กฎหมายในสวนทีเ่ กีย่ วกับฝายบริหารเพือ่ วางกรอบการดําเนินการในเรือ่ งดังกลาว โดยเฉพาะการกําหนด
ให มี ก ารตรวจสอบความจํ า เป น ในการออกกฎหมายอย า งเคร ง ครัด และต อ มาได มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการจัดทําและเสนอรางกฎหมายเพือ่ รองรับการดําเนินการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยเครงครัด แตอยางไรก็ตาม
การดําเนินการดังกลาวเปนเพียงชวงเริ่มตนและเปนไปอยางจํากัด เพราะแมจะมีกลไกและชองทาง
เผยแพรรา งกฎหมายใหประชาชนไดรบั รูแ ละรวมแสดงความคิดเห็น แตยงั มีผรู บั รูร บั ทราบเปนจํานวนนอย
และไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร
ดังนัน้ เพือ่ ใหการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงจําเปน
ตองมีการกําหนดกลไกเกี่ยวกับหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจนและมีสภาพบังคับ
รวมทัง้ จัดใหมกี ลไกในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการ
มีสว นรวมจากทุกภาคสวน ตลอดจนตองจัดชองทางใหประชาชนหรือผูไ ดรบั ผลกระทบจากกฎหมาย
ไดรบั ทราบและเขาใจถึงสาระสําคัญและความจําเปนของการเสนอกฎหมายไดโดยงาย เพือ่ สงเสริม
ใหเกิดการมีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็น ซึง่ การตรากฎหมายโดยยกรางเปน “รางพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” ที่มีหลักการ
มาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ ไดกาํ หนดผลของการปฏิรปู ดานกฎหมายวาจะตอง “มีกลไกใหดาํ เนินการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ที่ใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหสอดคลองกับหลักการตาม
มาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการ
เพียงเทาที่จาํ เปนเพือ่ ใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผรู บั ผิดชอบทีช่ ดั เจนและไมสรางภาระแกประชาชนเกินความจําเปน เพิม่ ความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”.
๒
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

และสาระสําคัญครอบคลุมถึงเรื่องดังกลาวเพื่อใชบังคับตอไปในครั้งนี้ ถือเปนแนวทางการดําเนินการ
ทีจ่ ะชวยใหผลอันพึงประสงคดงั กลาวบรรลุผลสําเร็จ และเปนการสอดคลองกับประเด็นปฏิรปู กฎหมาย
ขอที่ ๑ ที่จะตองมีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน รวมทั้งมีกลไกในการ
ทบทวนกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลว เพื่อใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ตามที่แผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไดกําหนดไว
ศาสตราจารย พิ เ ศษธานิ ศ เกศวพิ ทั ก ษ
กรรมการพัฒนากฎหมาย และผูพิพากษาอาวุโส
ในศาลฎีกา ได แสดงความคิ ดเห็นวา เมื่ อพิจารณา
มาตรา ๕ แหงรางพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํา
ร า งกฎหมายและประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย
พ.ศ. ....๓ แลวพบวา มีความครอบคลุมหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย รวมทัง้ การเขาถึงกฎหมายของประชาชน
ตามที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญบัญญัตไิ ว โดยราง
พระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ดวางหลักเกณฑใหหนวยงาน
ของรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน กําหนด
กระบวนการขั้นตอนของการรับฟงความเห็นและการ
วิ เ คราะห ผ ลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่จะ
ออกมาใชบงั คับการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและผลการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และวาง
หลักเกณฑการตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
การควบคุมการใชดลุ พินจิ ของเจาหนาทีข่ องรัฐ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขัน้ ตอนตาง ๆ และการกําหนด
โทษอาญาเทาที่จําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารางกฎหมายนั้นมีความจําเปนและไมสราง
ภาระแกประชาชนเกินสมควร และเมือ่ รางกฎหมายนัน้ ผานกระบวนการตราเปนกฎหมายแลว หนวยงาน
บังคับใชกฎหมายจะตองจัดใหมแี ละเผยแพรขอ มูลของกฎหมายนัน้ ใหประชาชนสามารถเขาถึงกฎหมาย
ไดโดยงายและทั่วถึง อีกทั้งยังกําหนดกรอบระยะเวลาใหหนวยงานของรัฐตองประเมินผลสัมฤทธิ์
รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๕ บัญญัติวา
“มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปน
หรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือทีเ่ ปนอุปสรรคตอการดํารงชีวติ หรือการประกอบอาชีพโดยไมชกั ชาเพือ่ ไมใหเปนภาระแกประชาชน
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ และวิเคราะหผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นแกประชาชน
และนําผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
ในการจัดทํารางกฎหมาย หนวยงานของรัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จําเปน และพึงกําหนด
หลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ และระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน
รวมทั้งพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง
ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกการจัดทํารางกฎตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวยโดยอนุโลม”.
๓
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ตามวัตถุประสงคของการตรากฎหมายและประเมินความคุมคากับภาระที่เกิดขึ้นแกรัฐหรือประชาชน
หรือมีผลกระทบอื่นอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชน เพื่อจัดใหมีการยกเลิก ปรับปรุง
หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายไมใหสรางภาระแกประชาชนจนเกินสมควร๔
นอกจากนี้ รางพระราชบัญญัตฉิ บับนีย้ งั ไดกาํ หนด “บทบาทของศาลในการตรวจสอบกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย” ไวอยางชัดเจนในรางมาตรา ๖ และรางมาตรา ๒๒ ซึง่ ถือเปน
หลักการใหมที่ไมเคยมีการบัญญัติไวในกฎหมายฉบับใดมากอน โดยสามารถแยกการพิจารณาออกได
เปน ๒ กรณี คือ การตรวจสอบกฎหมายที่ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และการตรวจสอบ
การออกกฎหมายลําดับรองภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย ซึ่งแตละกรณีมีสาระสําคัญและเงื่อนไข
ในการตรวจสอบ ดังนี้
๑. การตรวจสอบกฎหมายที่ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ไดวางหลักการใหหนวยงานของรัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) หมดความจําเปน
(ข) ไมสอดคลองกับสภาพการณ
(ค) เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
(ง) เปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ
สวนมาตรา ๖ ไดกาํ หนดเงือ่ นไขการใชอาํ นาจตุลาการของศาลในการตรวจสอบกฎหมาย
ที่ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ไวดังนี้
๑.๑ การตรวจสอบของศาลยุตธิ รรม กําหนดไวในมาตรา ๖ วรรคหนึง่ ซึง่ บัญญัตวิ า “ในการที่
ศาลยุติธรรมจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับที่เปน
ผลรายอืน่ แกผฝู า ฝนหรือไมปฏิบตั ติ าม บังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูค วามโตแยงพรอมดวยเหตุผล
และศาลเห็นวาเปนเหตุผลอันสมควรวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมายนัน้ ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึง่
และยังไมมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็น
เชนวานั้นตอ “ประธานศาลฎีกา” เพื่อเสนอตอ “ที่ประชุมใหญศาลฎีกา” เพื่อวินิจฉัย ในระหวางนั้น
ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวช่ัวคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกา ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึง่ ศาลจะไมลงโทษหรือจะลงโทษนอยกวาทีก่ ฎหมายกําหนดไวกไ็ ด”

รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... (ฉบับรับฟงความคิดเห็น
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ มาตรา ประกอบดวย หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๕ - มาตรา ๑๑) หมวด ๒
การตรวจสอบความจําเปน การรับฟงความคิดเห็น และการวิเคราะหผลกระทบ (มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๐) หมวด ๓ การตรวจสอบ
เนื้อหาของรางกฎหมาย (มาตรา ๒๑ - มาตรา ๒๔) หมวด ๔ การตรวจสอบผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบ
(มาตรา ๒๕ - มาตรา ๒๗) หมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ (มาตรา ๒๘ - มาตรา ๓๕) หมวด ๖ การเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
(มาตรา ๓๖) และบทเฉพาะกาล (มาตรา ๓๗ - มาตรา ๔๐).
๔
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

๑.๒ การตรวจสอบของศาลทหาร กําหนดไวในมาตรา ๖ วรรคสอง ซึง่ บัญญัตวิ า “ความใน
วรรคหนึง่ ใหใชบงั คับแกการพิจารณาของศาลทหารดวยโดยอนุโลม โดยใหอาํ นาจของประธานศาลฎีกา
และทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคหนึง่ เปนอํานาจของ “หัวหนาสํานักตุลาการทหาร” หรือ “ทีป่ ระชุมใหญ
ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด” แลวแตกรณี”
๑.๓ การตรวจสอบของศาลปกครอง กําหนดไวในมาตรา ๖ วรรคสาม ซึง่ บัญญัตวิ า “ในกรณี
ที่ศาลปกครองเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับแกคดีใดที่อยูในระหวางการพิจารณา
ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ให “ศาลปกครอง” สงความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยัง
“ผูตรวจการแผนดิน”๕ เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป”
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้๖

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๑) ไดกาํ หนด “หนาทีแ่ ละอํานาจของผูต รวจการแผนดิน”
วามีหนาที่และอํานาจเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่ง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่กอใหเกิดความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ.
๖
ศาสตราจารยพิเศษธานิศ เกศวพิทักษ, บทบาทของศาลในการตรวจสอบการจัดทํากฎหมายและการใชบังคับกฎหมาย
ตามหลักนิติธรรม, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”, ๒๕๖๑, น. ๕-๖.
๕
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จากแผนภูมแิ สดงอํานาจของศาลในการตรวจสอบกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึง่
ดังกลาว ในสวนของ “ศาลปกครอง” จะไมมีปญหามากนัก เพราะกฎหมายกําหนดใหศาลปกครอง
สงความเห็นพรอมดวยเหตุผลใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๓๐ (๑) ของรัฐธรรมนูญเทานั้น แตสําหรับอํานาจของ “ศาลยุติธรรม” และ “ศาลทหาร”
ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งและวรรคสองนั้น ในกรณีที่ศาลจะใชบังคับโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือ
สภาพบังคับที่เปนผลรายแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามในคดีใด ถาศาลยุติธรรมหรือศาลทหารเห็นเอง
ก็ไมมีปญหาอะไร เพราะศาลอาจดําเนินการสงความเห็นที่วากฎหมายนั้นไมสอดคลองกับมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง ไปยังประธานศาลฎีกาหรือหัวหนาสํานักตุลาการศาลทหาร เพื่อใหท่ีประชุมใหญศาลฎีกา
หรือที่ประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยไดเลย
แตในกรณีที่คูความในคดีโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับแกคดีใดไมสอดคลองกับ
มาตรา ๕ วรรคหนึ่งนั้น อาจเปนกรณีที่คูความใชสิทธิโตแยงเพื่อประวิงคดีใหลาชาโดยเจตนาไมสุจริต
ดังนั้น กฎหมายจึงไดกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไววา
(๑) คูความตองโตแยงพรอมดวยเหตุผล
(๒) ศาลเห็นวาเปนเหตุอนั สมควรวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมายนัน้ ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึง่
(๓) ยังไมมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญ
ในศาลทหารสูงสุดเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นมากอน
ดังนั้น หากคูความเพียงแถลงขอหรือโตแยงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือเคยมีคําวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญของศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญของตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด
เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นมาแลว กรณียอมไมตองดวยเงื่อนไขครบถวนตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
ที่ศาลยุติธรรม หรือศาลทหาร แลวแตกรณี จะตองสงความเห็นไปใหวินิจฉัยกอนแตอยางใด
อยางไรก็ดี มีประเด็นที่ควรพิจารณาตอไปวา ในกรณีที่ศาลชั้นตนเห็นวาขอโตแยงของคูความ
ไมเขาหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่ศาลจะสงความเห็นไปใหท่ีประชุมใหญพิจารณาวินิจฉัย และมีคําสั่ง
ยกคํารองของคูค วามแลว คูค วามทีไ่ มเห็นดวยจะใชสทิ ธิอทุ ธรณหรือฎีกาไดหรือไม ในกรณีเชนนีเ้ ห็นวา
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

คําสัง่ ของศาลชัน้ ตนทีย่ กคํารองของคูค วามดังกลาว เปนคําสัง่ ระหวางพิจารณาทีไ่ มทาํ ใหคดีเสร็จสํานวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ ซึ่งหามมิใหอุทธรณคําสั่งนั้นจนกวาจะมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ และมีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย๗
๒. การตรวจสอบการออกกฎหมายลําดับรองภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย
โดยทีก่ ฎหมายบางฉบับอาจมีบทบัญญัตเิ พียงวางหลักการไวเทานัน้ สวนรายละเอียดจะกําหนด
ใหหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายดําเนินการออกเปนกฎหมายลําดับรอง หรือที่เรียกโดยทั่วไปวา “กฎ”
ซึ่งตามรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. .... ไดนยิ ามความหมายไวในมาตรา ๓ วา ““กฎ” หมายความวา กฎตามกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง บรรดาทีม่ ผี ลใหเกิดภาระแกประชาชน หรือการไมปฏิบตั ติ ามจะมีผลใหตอ งรับโทษ
หรือเสียสิทธิหรือกระทบตอสถานะของบุคคล”๘ โดยกฎหมายมักจะบัญญัตใิ นลักษณะวา การขออนุญาต
หรืออนุญาต หรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่จะ
กําหนดไวใน “กฎ” ซึ่งจะออกในภายหลัง แตเมื่อกฎหมายแมบทไดผานกระบวนการตราออกมา
ใชบงั คับแลว หนวยงานของรัฐผูบ งั คับใชกฎหมายกลับละเลยเพิกเฉยไมรบี ดําเนินการออกกฎดังกลาว
เพื่อใหการเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด อันเปนเหตุใหประชาชนไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือไดรบั สิทธิประโยชนจากกฎหมายนัน้ ได ดังนัน้ รางพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ จึงกําหนดบทคุม ครองสิทธิของประชาชน
จากขอบกพรองของรัฐ และอํานาจของศาลในการตรวจสอบการออกกฎหมายลําดับรองภายในกําหนด
เวลาตามกฎหมายไว ดังนี้
๒.๑ การหามมิใหใชกฎหมายในทางทีเ่ ปนผลรายแกบคุ คล จนกวาเจาหนาทีข่ องรัฐจะออกกฎ
หรือพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กําหนดไวในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง๙ ซึ่งสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้

เพิ่งอาง, น. ๗.
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกาํ หนดนิยามความหมายของคําวา “กฎ” ไวในมาตรา ๕ วา
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มี
ผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ.
๙
รางพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ วรรคหนึง่
“มาตรา ๒๒ การจัดทํารางกฎหมายใดที่จะกําหนดใหมีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับที่เปนผลรายอื่น
แกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติที่กําหนดใหการขออนุญาตหรืออนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ในรางกฎหมายนั้นตองมีบทบัญญัติที่หามมิใหใชบทบัญญัติ
ดังกลาวในทางทีเ่ ปนผลรายแกบคุ คลจนกวาเจาหนาทีข่ องรัฐจะพรอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือจนกวาจะมีการออกกฎดังกลาวแลว”
จุลนิติ
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
๘๐
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๘
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๒.๒ การสิ้นผลบังคับใชของกฎหมาย ในกรณีท่ีรัฐมิไดออกกฎ หรือดําเนินการเพื่อให
ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได กําหนดไวในมาตรา ๒๒ วรรคสอง๑๐ ซึ่งสรุปเปนแผนภูมิได
ดังนี้

จากแผนภูมิแสดงการสิ้นผลบังคับใชของกฎหมายตามมาตรา ๒๒ วรรคสองดังกลาว
มีขอสังเกตที่ควรพิจารณาเปนสําคัญวา คําวา “...ใหบทบัญญัติดังกลาวเปนอันสิ้นผลบังคับ...” นั้น
หมายความถึง เฉพาะบทบัญญัตทิ กี่ าํ หนดใหตอ งออกหลักเกณฑ วิธกี าร หรือเงือ่ นไขทีจ่ ะกําหนดไว
ในกฎซึง่ จะออกในภายหลังเทานัน้ ทีจ่ ะสิน้ ผลบังคับใช หาใชวา จะสิน้ ผลบังคับใชทงั้ ฉบับหรือกระทบ
ไปถึงบทบัญญัติอื่น ๆ ในกฎหมายนั้นซึ่งไดมีการออกกฎไปถูกตองครบถวนแลว รวมถึงคําวา “กฎ”
ยังหมายความถึงเฉพาะกฎตามคํานิยามในมาตรา ๓ คือ กฎที่มีผลใหเกิดภาระแกประชาชน หรือ
การไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตองไดรับโทษ หรือเสียสิทธิหรือกระทบตอสถานะของบุคคลเทานั้น
นอกจากนี้ เนื่องจากการกําหนดใหการสิ้นผลบังคับใชของกฎหมายตามมาตรา ๒๒
วรรคสอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการคุมครองสิทธิประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น
การทีร่ ฐั ละเลยหรือบกพรองไมออกกฎมาอนุวตั กิ ารตามกฎหมายแม จึงไมควรสงผลกระทบตอสิทธิประโยชน
ของบุคคลตามกฎหมายแม บทบัญญัตใิ นมาตรานีจ้ งึ ไดคมุ ครองสิทธิประโยชนของประชาชนหรือกําหนด
เปนขอยกเวนวา “ในกรณีทบ่ี ทบัญญัตใิ นเรือ่ งนัน้ ใหสทิ ธิประโยชนแกประชาชน ใหบทบัญญัติดังกลาว
มีผลบังคับไดโดยไมตองมีกฎหรือดําเนินการดังกลาว”
รางพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ วรรคสอง
“กฎหมายใดที่กําหนดใหตองมีการออกกฎหรือกําหนดใหรัฐตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได หากมิไดมีการออกกฎดังกลาวหรือยังมิไดดําเนินการนั้นภายใน
ระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ และบทบัญญัติในเรื่องนั้นกอภาระหรือเปนผลรายตอประชาชน ใหบทบัญญัติ
ดังกลาวเปนอันสิ้นผลบังคับ แตในกรณีท่ีบทบัญญัติในเรื่องนั้นใหสิทธิประโยชนแกประชาชน ใหบทบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับได
โดยไมตองมีกฎหรือดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ระยะเวลาสองปดังกลาวคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ไดแตไมเกินหนึ่งป และ
ตองมีมติกอนที่จะครบกําหนดเวลาสองปดังกลาว”.
๑๐
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

๒.๓ การใหศาลตรวจสอบการสิ้นผลบังคับใชของกฎหมาย
เนื่องจากในทางปฏิบัติอาจจะมีประเด็นปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายโตเถียงกัน
ในคดีวากรณีตองดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขตามมาตรา ๒๒ วรรคสองหรือไม หรือบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเปนอันสิ้นผลบังคับใชแลวหรือไม เพียงใด มาตรา ๒๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และ
วรรคหก๑๑ จึงไดกาํ หนดกระบวนการใหศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ดําเนินการตรวจสอบ
และวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนกําหนดการประกาศคําวินิจฉัยและผลของการสิ้นผลบังคับใชกฎหมายไว
ซึ่งสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้

รางพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ วรรคสาม
วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก บัญญัติวา
“ในการที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใชบทบัญญัติตามวรรคสองบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง
พรอมดวยเหตุผลและศาลเห็นวาเปนเหตุผลอันสมควร ใหศาลสงความเห็นตอประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญศาลฎีกา
หรือประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี เพื่อวินิจฉัย ในระหวางนั้น
ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวชวั่ คราวจนกวาจะมีคาํ วินจิ ฉัยของทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกา หรือทีป่ ระชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี
ความในวรรคสามใหใชบังคับกับคดีที่อยูในอํานาจศาลทหารดวยโดยอนุโลม โดยใหหัวหนาสํานักตุลาการทหารเสนอเรื่อง
ตอประธานศาลฎีกา เพื่อดําเนินการตอไป และเมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกามีคําวินิจฉัยอยางไร ใหศาลทหารดําเนินการไปตามวรรคหา
เมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกา หรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ไดมีคําวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใด
เขาลักษณะทีจ่ ะเปนอันสิน้ ผลบังคับตามวรรคสอง ใหประกาศคําวินจิ ฉัยในสวนทีเ่ กีย่ วกับการสิน้ ผลบังคับของกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
และใหบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องนั้นเปนอันใชบังคับมิได
คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใดสิ้นผลบังคับตามวรรคหา ไมกระทบตอคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว
เวนแตในคดีอาญาใหถอื วาผูซ ึ่งเคยถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีส่ นิ้ ผลบังคับดังกลาว เปนผูไ มเคย
กระทําความผิดดังกลาว หรือถาผูน นั้ ยังรับโทษอยูก ใ็ หปลอยตัวไป แตทงั้ นีไ้ มกอ ใหเกิดสิทธิทจี่ ะเรียกรองคาชดเชย หรือคาเสียหายใด ๆ”.
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จากแผนภูมิแสดงการใหศาลตรวจสอบการสิ้นผลบังคับใชของกฎหมาย โดยเฉพาะ
กรณีของ “ศาลทหาร” นั้น จะพบวา กฎหมายไดกําหนดใหหัวหนาสํานักตุลาการทหารเสนอเรื่องตอ
ประธานศาลฎีกาเพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกาวินจิ ฉัย อันเปนการแตกตางจากกรณีการตรวจสอบ
กฎหมายที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง ซึ่ ง กฎหมายกํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม ใหญ ตุ ล าการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจวินิจฉัยไดเอง ทั้งนี้ เนื่องจากมีเหตุผลในประการที่สําคัญ คือ
(๑) การตรวจสอบกฎหมายที่ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๖ วรรคสองนั้น จะมีผลเฉพาะคดีท่ีคูความโตแยงกันเทานั้น หากที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือ
ทีป่ ระชุมใหญตลุ าการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดวินิจฉัยวารางกฎหมายไมสอดคลองกับมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง เพราะกฎหมายนั้นหมดความจําเปน ไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือเปนอุปสรรคตอ
การดํารงชีวติ หรือการประกอบอาชีพของประชาชนแลว ก็จะเกิดผลผูกพันเฉพาะตัวจําเลยในคดีเรือ่ งนัน้
วาศาลจะไมลงโทษ หรือลงโทษนอยกวาตามที่กฎหมายกําหนดไวก็ได แตตามมาตรา ๒๒ เปนการ
ตรวจสอบความสิ้นผลบังคับใชของกฎหมาย อันสืบเนื่องมาจากหนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย
ไมดําเนินการออกกฎอันเปนกฎหมายลําดับรองออกมาใชบังคับภายในกรอบระยะเวลา ซึ่งผล
แหงคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนั้น
มิไดมีผลผูกพันเฉพาะคูความในคดีเทานั้น หากแตการสิ้นผลบังคับใชกฎหมายนั้นมีผลผูกพัน
ไปยังประชาชนทุกคนโดยทัว่ ไปดวย ดังนัน้ มาตรา ๒๒ วรรคหา จึงกําหนดใหมกี ารประกาศคําวินจิ ฉัย
ในสวนที่เกี่ยวกับการสิ้นผลบังคับของกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา และใหบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ในเรื่องนั้นเปนอันใชบังคับมิได
(๒) ทัง้ ศาลยุตธิ รรมและศาลทหารจะใชกฎหมายทีม่ โี ทษอาญา เชน ประมวลกฎหมายอาญา
หรือพระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดอาญาตาง ๆ อันเปนกฎหมายอาญาสารบัญญัตเิ หมือนกัน เพียงแต
จัดระบบศาลแตกตางกันขึ้นอยูกับตัวผูกระทําความผิดวาเปนราษฎร หรือเปนขาราชการทหารเทานั้น
ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดความเปนเอกภาพแหงการสิน้ ผลบังคับใชของกฎหมายทีห่ นวยงานของรัฐผูบ งั คับใช
กฎหมายไมออกกฎมาใชบังคับภายในกรอบเวลา จึงสมควรกําหนดใหที่ประชุมใหญศาลฎีกา
เปนเพียงองคกรเดียวที่จะทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
สําหรับ “ผลของคําวินจิ ฉัยวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมายในเรือ่ งใดสิน้ ผลบังคับใช” นัน้
มาตรา ๒๒ วรรคหก กําหนดใหไมกระทบตอคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว เวนแตในคดีอาญา
ใหถอื วาผูซ งึ่ เคยถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีส่ นิ้ ผลบังคับใชดงั กลาว
เปนผูไ มเคยกระทําความผิดดังกลาวเลย หรือถาผูน นั้ ยังรับโทษอยูก ใ็ หปลอยตัวไป แตทงั้ นี้ ไมกอ ใหเกิด
สิทธิที่จะเรียกรองคาชดเชย หรือคาเสียหายใด ๆ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

73-91-MAC6.indd 83

จุลนิติ

๘๓

11/13/18 3:26 PM

รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จากนั้น นายอรรถสิทธิ์ กันมล ผูอํานวยการ
กองพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และนายจุมพล ศรีจงศิริกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา
กองพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรค รวมทั้ง
หลั ก การและสาระสํ า คั ญ ของร า งพระราชบั ญ ญั ติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... วา หากจําแนก “สภาพปญหา
และอุปสรรค” เกีย่ วกับกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ แลว อาจแบง
ออกไดเปน ๗ กรณี คือ
๑. ปญหาเกีย่ วกับการมีกฎหมายเปนจํานวนมาก
โดยขณะนีม้ กี ฎหมายในระดับพระราชบัญญัตปิ ระมาณ
๑,๑๐๐ ฉบับ๑๒
๒. ปญหาเกีย่ วกับการมีกฎหมายออกมาแลวแตยงั ใชบงั คับไมได เนือ่ งจากยังไมมกี ารออกกฎ
หรือไมมีการดําเนินการที่เกี่ยวของเพื่อใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได
๓. ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายลาสมัยหรือไมสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป
๔. ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการรางกฎหมาย เชน ในการรับฟงความคิดเห็นอาจจะมีปญหา
เกี่ยวกับการรับฟงที่ไมไดมาจากผูเกี่ยวของหรือกลุมผูมีสวนไดเสียที่แทจริง ความเหมาะสมของวิธีการ
ในการรับฟง การใหขอ มูลทีเ่ พียงพอ ประเด็นในการรับฟง การนําความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
และความจริงใจของหนวยงานทีร่ บั ฟงความคิดเห็น หรือในการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
ปจจุบันจะเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และการออกกฎหมายจะเปนไป
เพื่อแกไขปญหาเรื่องดวนหรือตามนโยบายที่ไมมีการวิเคราะหอยางจริงจัง รวมทั้งหนวยงานที่เสนอ
รางกฎหมายยังไมมีความจริงใจในการวิเคราะหเทาที่ควร
๕. ปญหาเกีย่ วกับเนือ้ หาของรางกฎหมาย ทีม่ กี ารกําหนดเกีย่ วกับระบบคณะกรรมการ ระบบ
อนุญาต โทษอาญา ดุลพินิจของเจาหนาที่ และระยะเวลาการดําเนินการในกฎหมายเปนจํานวนมาก
ซึ่งเปนการสรางขั้นตอนหรือภาระแกประชาชนจนเกินสมควร
๖. ปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายหลังกฎหมายมีผลใชบังคับ โดยปจจุบันจะเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ การประเมินความสัมฤทธิผล
ของการมีกฎหมาย และการประเมินตนทุนหรือคาใชจา ยในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทัง้
การประเมินความคุมคาของการบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายกับภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชน
และทรัพยากรที่ใชในการบังคับการตามกฎหมาย ยังไมเปนไปอยางชัดเจนและจริงจัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารประกอบการสัมมนา เรือ่ ง “รางพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย”, ๒๕๖๑, น. ๖.
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๗. ปญหาเกี่ยวกับการเขาถึงและเขาใจกฎหมายของประชาชน โดยปญหาของ “การเขาถึง”
คือ การมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน และหนังสือสั่งการเปนมีจํานวนมาก และมี
ความซับซอน รวมทั้งไมมีการเผยแพรเปนการทั่วไป ตลอดจนชาวตางชาติไมสามารถรูกฎหมายไทยได
สวนปญหาของ “ความเขาใจ” คือ ภาษากฎหมายเขาใจไดยาก และแตละเรือ่ งอาจเกีย่ วของกับกฎหมาย
หลายฉบับและหลายระดับ
ดังนัน้ เพือ่ เปนการแกไขปญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาว รวมทัง้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ
หรือกลไกในการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงไดยกรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. .... ขึ้น โดยมีหลักการสําคัญที่แบงออกไดเปน ๔ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ หลักการทั่วไปในทางกฎหมาย ประกอบดวย ๓ เรื่อง ไดแก
(๑) หลักการมีกฎหมายเทาที่จําเปน
(๒) การพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับสภาพการณ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจําเปน
หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
(๓) การสรางความเขาใจและการเขาถึงกฎหมายไดโดยงายของประชาชน
สวนที่ ๒ กระบวนการตรากฎหมายและการตรวจสอบรางกฎหมาย ประกอบดวย ๔ เรือ่ ง ไดแก
(๑) การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
(๒) การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
(๓) การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
(๔) การเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
สวนที่ ๓ การควบคุมและตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย โดยกําหนดใหมีการพิจารณา
เกีย่ วกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกําหนดโทษอาญา การใชดลุ พินจิ ของเจาหนาทีข่ องรัฐ
และการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ในกฎหมาย
สวนที่ ๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยกําหนดใหมีการประเมินผลการบังคับใช
กฎหมายและกฎภายหลังมีผลใชบงั คับแลว ซึง่ จะตองพิจารณาวาไดผลตรงตามวัตถุประสงคของการตรา
กฎหมายนัน้ มากนอยเพียงใด คุมคากับภาระที่เกิดขึ้นแกรัฐและประชาชนหรือไม และมีผลกระทบอื่น
อันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนหรือไม เพียงใด
สําหรับสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... สามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
๑. กฎหมายที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ดกาํ หนดใหนาํ หลักเกณฑเกีย่ วกับการจัดทํารางกฎหมายไปใชกบั
“กฎหมาย” ซึง่ หมายถึง พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย๑๓
รางพระราชบัญญัตฯิ ไดนยิ ามความหมายของคําวา “กฎหมาย” ไวในมาตรา ๓ วา “กฎหมาย” หมายความวา พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย.
๑๓
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

รวมถึงกฎทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงดวย๑๔ สวนหลักเกณฑเกีย่ วกับการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย
ใหนําไปใชทั้งกับ “กฎหมาย” และ “กฎ”๑๕
๒. หนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ
รางมาตรา ๓ ไดกําหนดให “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา หนวยงานที่เปนของรัฐ
ไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไมวาจะเปนองคกร
ในฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการหรือเปนองคกรอิสระหรือองคกรอัยการ
๓. กรณีมีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นหรือ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ใหดําเนินการตามกฎหมายนั้น
เชน มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ไดกาํ หนดใหจดั ทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมสําหรับโครงการ กิจการหรือการดําเนินการ
ที่มีผลกระทบหรืออาจกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
ไวเปนการเฉพาะ ก็ใหดําเนินการดังกลาวตามกฎหมายนั้น
๔. การดําเนินการไมครบถวนตามพระราชบัญญัติ ไมทําใหการจัดทํารางกฎหมายนั้นเสียไป
รางมาตรา ๘ วรรคหนึง่ กําหนดใหการจัดทํารางกฎหมายของหนวยงานของรัฐ หากไดดาํ เนินการ
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นพระราชบัญญัตนิ ี้ในสวนทีเ่ ปนสาระสําคัญแลว แมจะไมครบถวนตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ก็ไมทําใหการจัดทํารางกฎหมายนั้นเสียไป
๕. การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
เพือ่ ใหหนวยงานของรัฐเขาใจสภาพปญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ หรือจะเกิดขึน้ รวมทัง้ ภาระ
หรือประโยชนทจี่ ะเกิดขึน้ กับประชาชนจากการออกกฎหมายฉบับนัน้ ตลอดจนเพือ่ นําขอมูล ความเห็น
หรือขอเสนอแนะจากผูเ กีย่ วของมาประกอบการตัดสินใจในการออกกฎหมาย จึงจําเปนตองกําหนดให
มีการรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของ๑๖ โดยรางพระราชบัญญัตไิ ดวางหลักเกณฑการรับฟงความคิดเห็น
ไววา หนวยงานของรัฐตองประกาศวิธีการและกําหนดระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นที่เหมาะสม
รวมทัง้ ตองใหขอ มูลทีเ่ พียงพอแกประชาชนเพือ่ ใชประกอบการใหความคิดเห็น เมือ่ รับฟงความคิดเห็นแลว
ตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย รวมทั้งจัดทําสรุป
ผลการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งจะเปนเอกสารที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรีและใชเปนเอกสารประกอบ
การพิจารณารางกฎหมายในชั้นการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภาตอไป
รางพระราชบัญญัตฯิ มาตรา ๓ วรรคหา ไดกาํ หนดใหนาํ มาใชบงั คับแกการจัดทํารางกฎทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงดวยโดยอนุโลม.
รางพระราชบัญญัติฯ ไดนิยามความหมายของคําวา “กฎ” ไวในมาตรา ๓ วา “กฎ” หมายความวา กฎตามกฎหมายวาดวย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บรรดาที่มีผลใหเกิดภาระแกประชาชน หรือการไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตองรับโทษหรือเสียสิทธิหรือ
กระทบตอสถานะของบุคคล.
๑๖
รางพระราชบัญญัติฯ ไดนิยามความหมายของคําวา “ผูเกี่ยวของ” และคําวา “องคกรที่เกี่ยวของ” ไวในมาตรา ๓ วา
“ผูเกี่ยวของ” หมายความวา ผูซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหนาที่ หรือไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย กฎหมาย
หรือกฎ อันมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ผูป ระกอบการ บุคคล หรือกลุม บุคคลซึง่ อาจมีสทิ ธิหรือหนาที่ หรือไดรบั หรืออาจไดรบั ผลกระทบ รวมทัง้ องคกรทีเ่ กีย่ วของ
(๒) กลุม บุคคลหรือชุมชนซึง่ อยูใ นพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั หรืออาจไดรบั ผลกระทบ รวมทัง้ องคกรทีเ่ กีย่ วของซึง่ มีวตั ถุประสงคกระทําการ
เพื่อประโยชนของกลุมบุคคลหรือชุมชนดังกลาว
(๓) หนวยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจเกี่ยวของหรือที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
“องคกรที่เกี่ยวของ” หมายความวา สมาคมหรือมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สภาหรือนิติบุคคล
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เฉพาะที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย.
๑๔

๑๕
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73-91-MAC6.indd 86

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

11/15/18 2:04 PM

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๖. การตรวจสอบความจําเปนและการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
เพื่อใหการออกกฎหมายเปนไปเพียงเทาที่จําเปน และเปนกรณีท่ีไมสามารถใชมาตรการ
หรือวิธกี ารอืน่ ใดนอกจากการตราเปนกฎหมาย รวมทัง้ ไมเปนการสรางภาระแกประชาชนเกินความจําเปน
ตลอดจนคุม คากับภาระทีเ่ กิดขึน้ แกรฐั และประชาชน จึงจําเปนตองกําหนดใหมกี ารตรวจสอบความจําเปน
และการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยในการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย กําหนดใหอยางนอยตองวิเคราะหวาประชาชนหรือรัฐไดประโยชนอะไรจากกฎหมาย
ประชาชนมีภาระหรือเกิดอุปสรรคใดเพิม่ ขึน้ บาง ผูไ ดรบั ผลกระทบหรืออาจไดรบั ผลกระทบคือใครบาง
มีผลกระทบตองบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม หรือผลกระทบอืน่ ทีส่ าํ คัญหรือไม อยางไร รวมทัง้
วิธีการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ (ถามี) ทั้งนี้ ผลกระทบดังกลาวอาจคํานวณไดจากภาระคาใชจาย
รายมาตรการตามหลัก “Standard Cost Model” ซึง่ เปนการนําภาระคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาแรงของเจาหนาที่ผูพิจารณาคําขออนุญาต คาฝกอบรม
เพื่อสรางความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินการ และคาใชจายในการซื้อหรือจัดหาอุปกรณใหได
ตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด เปนตน มาคํานวณหาผลกระทบ ซึง่ จะแสดงเปนขอมูลวาการดําเนินการ
ตามมาตรการทีก่ าํ หนดไวในรางกฎหมายนัน้ มีคา ใชจา ยตอชัว่ โมงคิดเปนจํานวนเงินเทาไร ระยะเวลาทีใ่ ช
ดําเนินการกีช่ วั่ โมง และแตละปตอ งดําเนินการกีค่ รัง้ สวนการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
กําหนดใหตองดําเนินการอยางเขมขนและปรับปรุงการกรอกขอมูลใหกระชับยิ่งขึ้น รวมทั้งกําหนด
ประเด็นทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตองตรวจสอบเพิม่ เติมในชัน้ การตรวจพิจารณารางกฎหมาย

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

73-91-MAC6.indd 87

จุลนิติ

๘๗

11/13/18 3:26 PM

รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

๗. การตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย
เพือ่ ควบคุมเนือ้ หาของรางกฎหมายใหเปนกฎหมายทีด่ ี ไมสรางภาระแกประชาชนเกินความ
จําเปนตามหลักการของมาตรา ๗๗ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีบทบัญญัติวาดวยการตรวจสอบ
เนื้อหาของรางกฎหมายขึ้นเปนหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการยกรางกฎหมายของ
หนวยงานของรัฐ หรือสําหรับใชตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายที่จะจัดทําขึ้น ซึ่งหลักเกณฑสําคัญ
ที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหตองมีใน “เนื้อหา” ของรางกฎหมาย ก็คือ ในกรณีการจัดทํา
รางกฎหมายที่จะกําหนดใหมีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับที่เปนผลรายอื่นแกผูฝาฝน
หรือไมปฏิบตั ติ าม หรือมีบทบัญญัตทิ กี่ าํ หนดใหการขออนุญาตหรืออนุญาตหรือการปฏิบตั ติ ามกฎหมายนัน้
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร หรือเงือ่ นไขทีจ่ ะกําหนดไวในกฎซึง่ จะออกในภายหลัง ในรางกฎหมายนัน้
ตองมีบทบัญญัติที่หามมิใหใชบทบัญญัติดังกลาวในทางที่เปนผลรายแกบุคคลจนกวาเจาหนาที่
ของรัฐจะพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกวาจะมีการออกกฎดังกลาวแลว รวมทั้งไมให
ใชระบบคณะกรรมการ เวนแตเพือ่ กําหนดนโยบาย หรือกํากับ หรือกําหนดหลักเกณฑ หรือเพือ่ การอืน่
ทีจ่ าํ เปน ทัง้ นี้ ในกรณีทนี่ าํ ระบบคณะกรรมการมาใช ใหระบุใหชดั เจนดวยวามติของคณะกรรมการ
ผูกพันหนวยงานทีม่ ผี แู ทนเปนกรรมการโดยตําแหนงดวย สวนรางกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตใิ หเจาหนาที่
ของรัฐมีดลุ พินจิ ในการออกคําสัง่ ทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง ใหกระทําไดเทาทีจ่ าํ เปน
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ าํ หนดใหเจาหนาทีข่ องรัฐมีดลุ พินจิ ใหกาํ หนดหลักเกณฑการใชดลุ พินจิ และระยะเวลา
ในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่เปนสาระสําคัญไวในรางกฎหมายใหชัดเจน

นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑตา ง ๆ ทีก่ าํ หนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ อาทิ ตองเตรียม
เนื้อหาและจัดทํากฎหมายลําดับรองไปพรอมกับการจัดทํารางกฎหมาย ตองออกกฎหรือดําเนินการ
เพือ่ ใหประชาชนสามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมายไดภายใน ๒ ป นับแตวนั ทีก่ ฎหมายนัน้ ใชบงั คับ สวนกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ตองดําเนินการภายใน ๒ ป นับแตวันที่
กฎหมายนี้ใชบังคับ
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๘. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
บทนิยามของคําวา “การประเมินผลสัมฤทธิ์” ตามที่กําหนดไวในรางมาตรา ๓ ไดชี้ใหเห็น
ถึงวัตถุประสงคของการประเมินผลสัมฤทธิว์ า เปนไปเพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิก์ ารบังคับใช “กฎหมาย”
และ “กฎ” วาไดผลตรงตามวัตถุประสงคของการตรากฎหมายนั้นมากนอยเพียงใด คุมคากับภาระ
ทีเ่ กิดขึน้ แกรฐั และประชาชนหรือไม และมีผลกระทบอืน่ อันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชน
หรือไม เพียงใด ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในรางมาตรา ๓๐ คือ การมีกฎหมาย
เพียงเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปน ลาสมัย หรือไมสอดคลอง
กับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไมใหเปนภาระแก
ประชาชน การพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับหลักสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ การลด
ความซํา้ ซอนและขัดแยงกันของกฎหมาย และการลดความเหลือ่ มลํา้ และสรางความเปนธรรมในสังคม
รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
สําหรับผูรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายก็คือ “หนวยงานของรัฐ
ทีร่ บั ผิดชอบการบังคับใชกฎหมาย” แตในกรณีมหี นวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบหลายหนวย ใหผรู กั ษาการ
ตามกฎหมายนัน้ เปนผูก าํ หนด กรณีมผี รู กั ษาการรวมกันหลายคน ใหผรู กั ษาการหารือรวมกันเพือ่ กําหนด
ผูร บั ผิดชอบ กรณีกฎหมายทีไ่ มมผี รู กั ษาการ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูก าํ หนด โดยตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ทุกรอบระยะเวลา ๕ ป ทีก่ ฎหมายนัน้ ใชบงั คับ หรือทุกรอบระยะเวลาอืน่ ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
หรือเมือ่ ไดรบั หนังสือรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรทีเ่ กีย่ วของหรือจากประชาชน และหนวยงาน
ของรัฐผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นวาขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร
หรือเมื่อไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สวนขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์นั้น ไดกําหนดใหกระทําตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในเบื้องตนไดมีแนวทางวาตองจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และตองประกาศเกี่ยวกับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้นไวในระบบกลาง รวมทั้งลงขอมูลที่เกี่ยวของ เชน วิธีการ และ
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการรับฟงความคิดเห็นไวในระบบกลางดวย
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหการประเมินผลสัมฤทธิต์ อ งคํานึงถึงความไดสดั สวนระหวางประโยชน
ที่ไดรับจากการบรรลุตามวัตถุประสงคของกฎหมาย เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช
ในการบังคับการตามกฎหมาย สถิติการดําเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย ความสอดคลอง
หรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตามภายใตบังคับกฎหมาย
ระหวางประเทศ และเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๙. การเขาถึงและเขาใจไดงายของบทบัญญัติของกฎหมาย
รางพระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ดกาํ หนดใหมี “ระบบกลาง” ซึง่ เปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย
เชือ่ มโยงทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ เผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทัง้
การเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อใชในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
ประกอบการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับการรับฟงความคิดเห็น
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

การวิเคราะหผลกระทบ และรางกฎหมายทีห่ นวยงานของรัฐจัดทําขึน้ หรือทีค่ ณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภา
รวมทัง้ การรับจดแจงผูเ กีย่ วของซึง่ สมควรรับฟงความคิดเห็น การประกาศรายชือ่ กฎหมายและหนวยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และเปดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานของรัฐ
จัดทําขึ้น ตลอดจนเปนชองทางในการรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรที่เกี่ยวของ หรือ
ประชาชนวาสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใด เปนตน
นอกจากนี้ เพื่อประโยชนในการใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดอยางทั่วถึง ยังกําหนดให
หนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบบังคับใชกฎหมายตองจัดใหมแี ละเผยแพรขอ มูลดังตอไปนีไ้ วในระบบกลาง
(๑) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑทอี่ ยูใ นความรับผิดชอบทีค่ รบถวนและเปนปจจุบนั โดยกฎเกณฑ
ดังกลาวใหหมายความถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หนังสือเวียน
หนังสือสัง่ การ คําสัง่ คําพิพากษา คําวินจิ ฉัยของศาลหรือคณะกรรมการ การตีความกฎหมาย การตอบ
ขอหารือ หรือแนวปฏิบัติ และใหหมายความรวมถึงเอกสารหรือการสั่งการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีผล
ตอการบังคับใชหรือปฏิบตั ติ ามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือประชาชนตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายกําหนด
(๒) คําแปลของกฎหมายเปนภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน
(๓) คําอธิบายโดยสรุปสาระสําคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเขาใจได
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หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเขียนมีความคิดเห็นวา “รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา
รางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ....” ทีค่ ณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดจดั ทําขึน้ ฉบับนี้ และคณะรัฐมนตรีไดมมี ติใหเสนอตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
เพื่อพิจารณาตอไปแลวนั้น จะเปน “กฎหมายกลาง” ที่กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อใหการดําเนินการตามมาตรา ๗๗
และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ เกิดความชัดเจน ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการไดอยางถูกตองและปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน
รวมทั้ง “การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ” และ “การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย” ตามแนวทางที่กําหนดไวในรางพระราชบัญญัติจะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการตรากฎหมายไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลใหหนวยงานของรัฐ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
มีขอมูลหรือความคิดเห็นที่รอบดานซึ่งมาจากบุคคลทุกภาคสวน ทําใหการจัดทํารางกฎหมายเปนไป
โดยสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง และมีขอมูลเกี่ยวกับภาระหรืออุปสรรค
ตอการดํารงชีวติ หรือการประกอบอาชีพของประชาชนอันเนือ่ งมาจากการมีกฎหมายนัน้ หรือรับทราบ
ผลกระทบทีม่ ตี อ งบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม หรือทีส่ าํ คัญอืน่ ๆ เพือ่ ใชประกอบการตัดสินใจ
วาสมควรมีกฎหมายฉบับนั้นหรือไม หรือใชประกอบการพิจารณารางกฎหมายไดในทุกขั้นตอน
ในประการทีส่ าํ คัญ การกําหนดกลไกให “ศาลสามารถใชอาํ นาจตุลาการในการตรวจสอบกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย” ซึง่ เปนหลักการใหมทไี่ มเคยมีการบัญญัตไิ วในกฎหมาย
ฉบับใดมากอน และการมี “ระบบกลาง” เพือ่ ใชในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นประกอบการ
จัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลกฎหมาย
รับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรทีเ่ กีย่ วของ อันเปนประโยชนตอ ประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบ และเขามามีสวนรวมในการจัดทํารางกฎหมายของหนวยงานของรัฐไดโดยสะดวก
และสามารถเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมายไดโดยงายยิ่งขึ้น นั้น ลวนเปนหลักเกณฑและแนวทาง
ที่สําคัญอันจะนําไปสู “การมีกฎหมายที่มีคุณภาพและมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน มีการยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการ
ดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชาเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และประชาชนสามารถ
เขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ไดอยางถูกตอง” ตามหลักการที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ และแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
ไดกําหนดไวบรรลุผลสําเร็จได ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรากฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติเพื่อรองรับการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใชบังคับตอไป.
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