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กลไกการเข า ถึ ง บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา
ร า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. บทนํา

พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ มีผลใชบงั คับเมือ่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทีผ่ า นมา ไดบญ
ั ญัตถิ งึ หลักเกณฑสาํ คัญ
เกีย่ วกับการจัดทํารางกฎหมายทัง้ ในดานเนือ้ หาและในดานกระบวนการขัน้ ตอน รวมทัง้ ไดบญั ญัตหิ ลักเกณฑ
ในการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใชในปจจุบนั ซึง่ นอกจากหลักการทีส่ าํ คัญทัง้ ๒ เรือ่ ง
ดังกลาวแลว พระราชบัญญัตฉิ บับนีย้ งั ไดบญ
ั ญัตหิ ลักการทีส่ าํ คัญไวในหมวด ๖ การเขาถึงบทบัญญัตขิ อง
กฎหมาย มาตรา ๓๖ ซึ่งกําหนดใหเพื่อประโยชนในการใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดอยางทั่วถึง
ใหหนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย ซึง่ โดยหลักคือหนวยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายฉบับนั้น๑ เปนผูมีหนาที่จัดใหมีและเผยแพรขอมูลดังตอไปนี้ไวใน
ระบบกลาง กลาวคือ ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑทอี่ ยูใ นความรับผิดชอบทีค่ รบถวนและเปนปจจุบนั
คําแปลของกฎหมายเปนภาษาทีใ่ ชในการทํางานของอาเซียน คําอธิบายโดยสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย
ในลักษณะทีป่ ระชาชนจะสามารถเขาใจได ตลอดจนความหมาย วัตถุประสงค และขอบเขตการมีผลบังคับใช
ของกฎหมาย ซึง่ จากบทบัญญัตดิ งั กลาวทําใหไดมกี ารออกหลักเกณฑและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเขาถึง
บทบัญญัตขิ องกฎหมายจํานวนหลายฉบับดวยกัน กลาวคือ หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญ
ของกฎหมายลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๓ หลักเกณฑการจัดทํา
และเผยแพรขอมูลในระบบกลางเพื่อประโยชนในการใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดอยางทั่วถึง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ ก ารจั ด ทํ า ร า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๓๒ บัญญัติวา
“มาตรา ๓๒ ให ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายฉบั บ ใดเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
กฎหมายฉบับนั้น ในกรณีมีหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายฉบับใดหลายหนวย ใหผูรักษาการตามกฎหมายนั้น
กําหนดใหหนวยงานของรัฐหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยเปนผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น
ในกรณี ก ฎหมายใดมี ผู รั ก ษาการตามกฎหมายร ว มกั น หลายคน การกํ า หนดหน ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ใหกระทําโดยการปรึกษาหารือรวมกัน
ในกรณีกฎหมายใดไมมีผูรักษาการตามกฎหมาย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนดหนวยงานของรัฐที่จะเปนผูรับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง
ผูรักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหนาที่กํากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ชองหนวยงานของรัฐ”.
๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.
๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๒ ก ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓.
๑

๑๓๓

กลไกการเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๕ ตลอดจนไดมกี ารออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการไมเผยแพรขอ มูลในระบบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒๖
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาของผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ตลอดจนเพื่ อ เป น การเผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ค วามรู  ค วามเข า ใจ
ให แ ก ป ระชาชนโดยทั่ ว ไปได รั บ ทราบถึ ง กฎเกณฑ ดั ง กล า ว คอลั ม น
“มุ ม สะท อ นความคิ ด นิ ติ บั ญ ญั ติ ” ฉบั บ นี้ จึ ง ขอเสนอบทความเรื่ อ ง
“กลไกการเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ซึ่งจะกลาวถึงสาระสําคัญ ความมุงหมาย และขอบเขตการมีผลใชบังคับของ
กฎเกณฑดังกลาว ดังนี้

๒. กฎเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย

๑) หนวยงานทีม่ หี นาทีจ่ ดั ทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย๗
กฎเกณฑนี้กาํ หนดใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
เปนผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมายนัน้ โดยกรณีของกฎหมาย
วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจัดตัง้ หรือการจัดองคกรของหนวยงานของรัฐ เฉพาะที่
ไมมผี ลกระทบตอประชาชน ประมวลกฎหมาย กฎมณเฑียรบาลและกฎหมายเกีย่ วกับกิจการในพระมหากษัตริย
กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารศาสนา กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของราชการหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ
และกฎหมายเกีย่ วกับเอกสิทธิแ์ ละความคุม กันสําหรับองคการระหวางประเทศและการประชุมระหวางประเทศ
ในประเทศไทย นัน้ ใหผรู กั ษาการตามกฎหมายเปนผูก าํ หนดหนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทําคํา
อธิบาย ซึง่ ในกรณีทมี่ ผี รู กั ษาการตามกฎหมายหลายคน ใหรว มกันกําหนดหนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบ หรือ
ในกรณีทไี่ มมผี รู กั ษาการตามกฎหมาย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูก าํ หนดผูร บั ผิดชอบ
๒) กฎหมายทีไ่ ดรบั ยกเวนไมตอ งจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย๘
โดยกําหนดใหกฎหมายทีม่ ลี กั ษณะดังตอไปนี้ ใหไดรบั ยกเวนไมตอ งจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญ
ของกฎหมาย
(๑) กฎหมายทีม่ ผี ลใชบงั คับเฉพาะระยะเวลาหนึง่ และระยะเวลานัน้ ไดลว งพนไปแลว
(๒) กฎหมายทีบ่ ญั ญัตใิ หดาํ เนินการอยางใดอยางหนึง่ และไดมกี ารดําเนินการตามกฎหมายนัน้ แลว
เชน กฎหมายใหใชประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย กฎหมายจัดตัง้ ศาล กฎหมายเกีย่ วกับ
การออกเหรียญ ธนบัตร หรือเครือ่ งราชอิสริยาภรณ กฎหมายกําหนดยศ กฎหมายกําหนดวิทยฐานะ
(๓) กฎหมายทีก่ าํ หนดลักษณะของเครือ่ งแสดงวิทยฐานะ เครือ่ งหมาย หรือเครือ่ งแบบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๒ ก ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓.
๖
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.
๗
หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑.
๘
หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑.
๔
๕

๑๓๔
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๓) การจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญและคําแปลของกฎหมาย๙
ในการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญนัน้ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการใหประชาชน
เขาใจไดวากฎหมายฉบับนั้นเกี่ยวของกับเรื่องใด และมีหลักการสําคัญที่จะมีผลใชบังคับกับประชาชน
ในเรือ่ งใดบาง ซึง่ อยางนอยควรประกอบดวยความมุง หมาย วัตถุประสงค หรือขอบเขตการมีผลบังคับใช
ของกฎหมายนัน้ โดยสรุปสาระสําคัญของกฎหมายนัน้ เปนขอ พรอมทัง้ ระบุหมวดหรือมาตราทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบหรือสืบคนไดโดยสะดวก รวมทั้งเนื้อหาอื่น ๆ ที่สมควรอธิบาย
ใหประชาชนไดรบั ทราบ เชน คําอธิบายทีเ่ กีย่ วกับการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
หรือผลกระทบทีอ่ าจไดรบั จากการไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายนัน้ และควรใชภาษาทีง่ า ยตอการทําความเขาใจ
โดยหลีกเลีย่ งการใชศพั ทเทคนิค รวมทัง้ อาจนํารูปแบบคําอธิบายในลักษณะอืน่ ๆ เชน Infographic
มาประกอบดวยก็ได ตลอดจนในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ใหพิจารณาปรับปรุงคําอธิบาย
สรุปสาระสําคัญของกฎหมายใหถกู ตองและสอดคลองกับบทบัญญัตทิ แี่ กไขเพิม่ เติมดวย อนึง่ เพือ่ ใหเกิด
ความชัดเจนเกีย่ วกับความมุง หมายของการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ใหหนวยงานของรัฐ
ระบุขอความไวดวยวา คําอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชนในการเขาใจสาระสําคัญของกฎหมายเทานั้น
สวนการจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายใหเปนไปอยางถูกตอง ประชาชนจะตองศึกษา ทําความเขาใจ ตรวจสอบ
และยึดถือตัวบทกฎหมายเปนสําคัญ
ทัง้ นี้ นอกจากคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมายแลว หนวยงานของรัฐ
ทีร่ บั ผิดชอบยังมีหนาทีใ่ นการจัดทําคําแปลของกฎหมายใหเปนภาษาอังกฤษดวย
โดยพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับรูปแบบคําแปลของกฎหมายทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเผยแพรไวในระบบสารสนเทศ และใหหนวยงานของรัฐ
ระบุขอ ความเปนหมายเหตุในคําแปลเพือ่ ใหเขาใจวา คําแปลนีใ้ ชเพือ่ ประโยชน
ในการเขาถึงขอมูลกฎหมายเทานัน้ ไมสามารถนําไปอางอิงได แตใหใชตวั บทกฎหมายทีเ่ ปนภาษาไทยเทานัน้
๔) กําหนดเวลาในการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย๑๐
กฎเกณฑนกี้ าํ หนดเวลาใหหนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบตองจัดทําคําอธิบายกฎหมายใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวนั ทีก่ ฎหมายนัน้ มีผลใชบงั คับ แตสาํ หรับกฎหมายทีม่ ผี ลใชบงั คับอยูใ นวันกอน
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึง่ เปนวันทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายฯ ใชบงั คับ หากหนวยงานของรัฐหนวยงานใดมีกฎหมายทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
ไมเกิน ๕ ฉบับ ตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แตหากหนวยงานของรัฐ
มีกฎหมายทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบเกิน ๕ ฉบับ ใหจดั ทําใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ทัง้ นี้ เมือ่ หนวยงานของรัฐจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมายเสร็จแลว ก็ใหเผยแพรคาํ อธิบาย
ดังกลาวนัน้ ควบคูไ ปกับตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑทเี่ กีย่ วของไวในระบบกลางตอไป
หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอ ๒ และหลักเกณฑ
การจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒ และขอ ๓.
๑๐
หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอ ๓.
๙

๑๓๕

กลไกการเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. กฎเกณฑการจัดทําและเผยแพรขอมูลใน “ระบบกลาง๑๑”

๑) หนวยงานทีม่ หี นาทีจ่ ดั ทําและเผยแพรขอ มูลในระบบกลาง๑๒
กําหนดใหหนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายฉบับใด เปนผูร บั ผิดชอบ
ในการจัดทําและเผยแพรขอมูลของกฎหมายและกฎเกณฑที่ออกตามกฎหมายฉบับนั้นในระบบกลาง
สําหรับกฎหมายที่ไดรับยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ใหผูรักษาการตามกฎหมาย
เปนผูก าํ หนดหนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ในกรณีมผี รู กั ษาการตามกฎหมายหลายคน ใหรว มกันกําหนด
หนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบ หรือในกรณีไมมผี รู กั ษาการตามกฎหมาย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูก าํ หนด
ผูร บั ผิดชอบในการจัดทําและเผยแพร
๒) รูปแบบขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑทเี่ ผยแพรในระบบกลาง๑๓
ขอมูลที่ตองเผยแพร เปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายฯ ไดแก
(๑) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑทอี่ ยูใ นความรับผิดชอบทีค่ รบถวนและเปนปจจุบนั ซึง่ กฎเกณฑ
ดังกลาวใหหมายรวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หนังสือเวียน
หนังสือสัง่ การ คําสัง่ คําพิพากษา คําวินจิ ฉัยของศาลหรือคณะกรรมการ การตีความกฎหมาย การตอบขอหารือ
หรือแนวปฏิบตั ิ และใหหมายความรวมถึงเอกสารหรือการสัง่ การทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ผี ลตอการบังคับใช
หรือปฏิบตั ติ ามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือประชาชน
(๒) คําแปลของกฎหมายเปนภาษาอังกฤษ
(๓) คําอธิบายโดยสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย
(๔) ความมุง หมาย วัตถุประสงค และขอบเขตการมีผลบังคับใชของกฎหมาย
โดยหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหครบถวนและ
เปนปจจุบนั จัดทําขอมูลเปนหมวดหมูใ หสะดวกตอการสืบคนและใชงาน และจัดทําขอมูลในรูปแบบดิจทิ ลั
ซึง่ สามารถอาน สืบคน และนําไปใชประโยชนตอ ไดดว ยเครือ่ งมือทางเทคโนโลยี (Machine Readable)
โดยใหจัดทําในรูปแบบของไฟลที่สรางจากโปรแกรมประมวลผลคํา (Word Pro) หรือไฟลที่เขียน
โดยใชภาษาเอชทีเอ็มแอล (Hyper Text Markup Language - HTML) รวมทัง้ จัดทําเปนไฟลพดี เี อฟ
(Portable Document Format - PDF) ทีแ่ ปลงมาจากไฟลทสี่ รางจากโปรแกรมประมวลผลคําซึง่ สามารถ
สืบคนคําในเนือ้ หาได
ความหมายของคําวา “ระบบกลาง” เปนไปตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ ซึ่งหมายความวา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเชื่อมโยงที่จัดทําขึ้น
เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รวมทั้งการเขาถึงบทบัญญัติของ
กฎหมายของประชาชน.
๑๒
หลักเกณฑการจัดทําและเผยแพรขอมูลในระบบกลางเพื่อประโยชนในการใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดอยางทั่วถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑.
๑๓
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๖
และหลั ก เกณฑการจัด ทํ าและเผยแพรข  อมู ลในระบบกลางเพื่อ ประโยชนใ นการใหป ระชาชนเขา ถึงกฎหมายไดอยางทั่วถึง
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔.
๑๑

๑๓๖

มุมสะทอนความคิดนิตบิ ญ
ั ญัติ : Legal Reflection

ในสวนการเผยแพรพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย
และพระราชกําหนด ใหเผยแพรเปนรายฉบับทั้งฉบับแรกและฉบับแกไขเพิ่มเติม รวมทั้งใหจัดทําและ
เผยแพรฉบับซึง่ มีการนําบทบัญญัตทิ แี่ กไขเพิม่ เติมไปแทนทีบ่ ทบัญญัตซิ งึ่ ถูกแกไขเพิม่ เติมไวในฉบับเดียว
(ฉบับอัพเดท) ตามตัวอยางทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทํา
สําหรับการเผยแพรกฎเกณฑ ใหเผยแพรเปนรายฉบับทั้งฉบับแรกและฉบับแกไขเพิ่มเติม
โดยหนวยงานของรัฐจะจัดทําและเผยแพรกฎเกณฑฉบับอัพเดทซึง่ ไดมกี ารนําบทบัญญัตทิ แี่ กไขเพิม่ เติมใหม
ไปแทนทีบ่ ทบัญญัตเิ ดิมดวยก็ได หากเห็นวาจะเปนประโยชนตอ การเขาถึงและเขาใจกฎหมายของประชาชน
๓) กฎเกณฑทไี่ ดรบั ยกเวนไมตอ งเผยแพรในระบบกลาง๑๔
โดยทั่วไปหากกฎเกณฑมีผลตอการบังคับใชหรือปฏิบัติตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
หรือประชาชนแลวนัน้ จะตองมีการเผยแพรกฎเกณฑดงั กลาวในระบบกลาง เพือ่ ใหประชาชนทราบและ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายไดอยางถูกตอง อยางไรก็ดี หากกฎเกณฑดงั กลาวมีกฎหมายหามเปดเผยหรือคุม ครองให
ไมตอ งเปดเผย เชน กฎเกณฑซงึ่ เปนความลับของทางราชการ หรือการเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายแก
สวนรวม กฎเกณฑเหลานี้ไดรับการยกเวนไมตองเผยแพรในระบบ นอกจากนี้ หากบุคคลใดเห็นวา
กฎเกณฑทเี่ ผยแพรในระบบกลางอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวติ หรือความปลอดภัยของตนเองหรือผูอ นื่
ซึ่งอยูในความดูแลของตน บุคคลดังกลาวมีสิทธิแจงใหหนวยงานของรัฐที่เผยแพรกฎเกณฑนั้นปฏิบัติ
ใหถกู ตองตามกฎหมายวาดวยการนัน้
๔) กําหนดเวลาในการจัดทําและเผยแพรขอ มูลในระบบกลาง๑๕
กฎเกณฑนไี้ ดกาํ หนดเวลาใหหนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอ มูล
กฎหมายหรือกฎเกณฑในระบบกลางใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ทีก่ ฎหมายหรือกฎเกณฑนนั้
มีผลใชบงั คับ แตสาํ หรับกฎหมายทีม่ ผี ลใชบงั คับอยูก อ นวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีกาํ หนดเวลา ๑ ป
กลาวคือ ตองดําเนินการใหเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และในกรณีทยี่ งั ไมอาจใชระบบกลางได
ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรขอ มูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานของรัฐไปพลางกอน

๔. บทสรุป

เมือ่ พิจารณาแลวจะเห็นไดวา พระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การเขาถึงบทบัญญัตขิ องกฎหมาย มาตรา ๓๖ ตลอดจน
กฎเกณฑอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของนัน้ มีความมุง หมายทีจ่ ะแกไขอุปสรรคหรือปจจัยตาง ๆ ทีท่ าํ ใหการเขาถึงกฎหมาย
เปนเรือ่ งยากลําบาก ทัง้ ในเรือ่ งจํานวนของกฎหมายทีม่ จี าํ นวนมาก กฎหมายมีการแกไขเพิม่ เติม กฎหมาย
อยูก ระจัดกระจาย กฎหมายเขาใจยาก หรือฐานขอมูลกฎหมายไมสมบูรณ ดวยการกําหนดกลไกทีส่ าํ คัญ ๒ สวน
กลาวคือ
สวนแรก การจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญและคําแปลของกฎหมายทุกฉบับทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบเปนภาษาอังกฤษ
เวนแตเปนกรณีกฎหมายทีไ่ ดรบั ยกเวนไมตอ งจัดทํา เชน กฎหมายทีม่ ผี ลใชบงั คับเฉพาะระยะเวลาหนึง่
หรือกฎหมายที่กําหนดลักษณะของเครื่องหมาย หรือเครื่องแบบ เปนตน โดยในการจัดทําคําอธิบาย

๑๓๗

กลไกการเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปสาระสําคัญนั้น ควรจะดําเนินการใหประชาชนเขาใจไดวากฎหมายนั้นเกี่ยวของกับเรื่องใด และ
มีหลักการสําคัญทีจ่ ะมีผลใชบงั คับกับประชาชนในเรือ่ งใดบาง ตลอดจนใหพจิ ารณาปรับปรุงคําอธิบาย
สรุปสาระสําคัญของกฎหมายใหถกู ตองและสอดคลองกับบทบัญญัตทิ มี่ กี ารแกไขเพิม่ เติมดวย
สวนทีส่ อง การจัดทําและเผยแพรขอ มูลในระบบกลาง ซึง่ ขอมูลและกฎเกณฑทจี่ ะตองนําไป
เผยแพรในระบบกลางนัน้ นอกจากตัวบทกฎหมาย คําอธิบายโดยสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย และคําแปล
ของกฎหมายเปนภาษาอังกฤษแลว ยังไดกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองจัดทําและเผยแพร
กฎเกณฑตาง ๆ ซึ่งรวมทั้งเอกสารหรือการสั่งการที่มีผลตอการบังคับใชหรือปฏิบัติตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐหรือประชาชน เชน หนังสือเวียน หนังสือสัง่ การ คําสัง่ คําพิพากษา คําวินจิ ฉัยของศาล
หรือคณะกรรมการ การตีความกฎหมาย การตอบขอหารือ หรือแนวปฏิบตั ิ ไวในระบบกลางดวย รวมทัง้
กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหครบถวน และ
เปนปจจุบนั และจัดทําขอมูลในรูปแบบดิจทิ ลั ซึง่ สามารถอาน สืบคน และนําไปใชประโยชนตอ ไดโดยงาย
กฎเกณฑเหลานี้ จึงยอมเปนประโยชนตอประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่ประสงคจะสืบคน
กฎหมาย รวมถึงเอกสารหรือขอมูลเกีย่ วกับการบังคับใชและการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เนือ่ งจากสามารถ
เขาถึงขอมูลดานกฎหมายทั้งหมดไดที่ระบบกลางเพียงแหงเดียว โดยที่ไมจําตองไปสืบคนตามเว็บไซต
ของหนวยงานของรัฐตาง ๆ ใหยงุ ยากอีกตอไป
สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับหลักการและเนือ้ หาสาระของกฎหมายดังกลาว นัน้ ผูส นใจสามารถ
ดาวนโหลดขอมูลโดยสแกน QR Code ทายบทความนี้ หรือสืบคนไดทเี่ ว็บไซตราชกิจจานุเบกษา และสามารถ
ติดตามความเคลือ่ นไหวในการตรากฎหมายของวุฒสิ ภาไดจาก “ระบบประมวลผลขอมูลการพิจารณา
รางพระราชบัญญัตขิ องวุฒสิ ภา” เว็บไซตวฒ
ุ สิ ภา (www.senate.go.th)
QR Code กฎหมายและกฎเกณฑทเี่ กีย่ วของกับการเขาถึงบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
๑) พระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย ๓) หลักเกณฑการจัดทําและเผยแพรขอมูลใน
และการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบบกลาง เพื่อประโยชนในการใหประชาชน
เขาถึงกฎหมายไดอยางทัว่ ถึง

๒) หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญ ๔) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
การไมเผยแพรขอ มูลในระบบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒
ของกฎหมาย

๑๓๘

