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“พระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๒” เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมาย การตรวจสอบ 
ความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายเพือ่ประกอบการจดัท�าร่างกฎหมาย และการเปิดเผยผลการรบัฟังความคิดเหน็
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน รวมทั้งหลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
ตามขั้นตอนต่าง ๆ และการก�าหนดโทษอาญา เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ 
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น ตลอดจนก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมายภายหลังเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา “กฎหมาย” ให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกบับรบิทท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังเป็นเคร่ืองมอืในการส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิ 
สงัคม และยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนให้ดย่ิีงขึน้ ตามเจตนารมณ์ของบทบญัญัตมิาตรา ๗๗ 
ประกอบมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จากความส�าคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบ 
ในการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ มีหน้าที่ที่ส�าคัญ ๒ ประการ ประกอบด้วย

ประการแรก คอื ต้องด�าเนนิการเผยแพร่ข้อมลูกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องให้ประชาชน
เข้าถงึได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพือ่ทีจ่ะให้ประชาชนสามารถปฏบิตัติามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง

ประการที่สอง คือ ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
เพือ่ประเมนิคณุภาพของกฎหมายทีม่ผีลใช้บงัคบัมาระยะเวลาหน่ึงแล้วว่าบรรลวัุตถปุระสงค์ตามทีก่�าหนดไว้
หรือไม่ หรือมีอุปสรรคในการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมและเป็นกฎหมายที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

๑จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนา เรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒” เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑

“การประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย”“การประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย”
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
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เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ “การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย” เพ่ือการเข้าถึง
บทบัญญัติของกฎหมายตามประการแรกดังกล่าว จึงได้มีการออกกฎหมายล�าดับรองเพ่ือก�าหนดแนวทาง
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ “กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการไม่เผยแพร่
ข้อมูลในระบบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒” ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ 
ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันไว้ในระบบกลาง  
แต่หากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัย 
หรือประโยชน์ของประเทศหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล หน่วยงานของรัฐ 
จะไม่เผยแพร่รายละเอยีดบางส่วนหรอืทัง้หมดก็ได้ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่�าหนดในกฎกระทรวง 
“หลักเกณฑ์การจัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพ่ือประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึง
กฎหมายได้อย่างท่ัวถึง” และ “หลักเกณฑ์การจัดท�าค�าอธิบายสรุปสาระส�าคัญของกฎหมาย”  
ซ่ึงมุ่งหมายให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อยา่งท่ัวถึงและสามารถเข้าใจกฎหมายได้โดยง่ายหรือสามารถ
ตรวจสอบหรือสืบค้นรายละเอียดของกฎหมายได้โดยสะดวก ส่วนหน้าท่ีประการท่ีสอง “การประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย” น้ัน ก็มีการออกกฎหมายล�าดับรองเก่ียวกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
เช่นกัน ได้แก่ “กฎกระทรวงก�าหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒” “กฎกระทรวงก�าหนด
รอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒” และ “แนวทางการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” โดยกฎหมายล�าดับรองทั้งหมดได้มีผลใช้บังคับวันเดียวกับวันใช้บังคับ 
พระราชบัญญัติ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี เนื่องจากวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
เรื่อง การด�าเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้เสนอให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการติดตามเกี่ยวกับหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย อาทิ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายประกาศรายชื่อกฎหมาย 
และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการจดัท�าค�าอธบิายและค�าแปลของกฎหมาย หรอืการเผยแพร่ข้อมลูกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ ส�าหรับกฎหมายที่มีผู้รักษาการหลายคนให้หารือระหว่างผู้รักษาการร่วมกันเพื่อก�าหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบการด�าเนินการ ซึ่งต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศภายใน ๓๐ วัน  
นบัแต่วนัทีค่ณะรัฐมนตรมีมีติ ในกรณท่ีียงัตกลงกันไม่ได้หรอืมไิด้ตกลงกนั ให้นายกรฐัมนตรเีป็นผู้ก�าหนด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รวมทั้งให้ผู ้รักษาการตามกฎหมายเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
ในความรับผิดชอบของตนทั้งหมดรวมไว้ในท่ีเดียวกันผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงหรือของส�านักงาน
ปลัดกระทรวง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้มีหนังสือแจ้งให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อทราบต่อไป
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ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ในฐานะหน่วยงานผูร้บัผดิชอบการขบัเคลือ่นการด�าเนนิการ
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จงึได้จดัให้มกีารสมัมนา เรือ่ง “การประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมายตามพระราชบัญญตัิ
หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒” ขึ้น  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
ในการปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว อันจะท�าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน 
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

โดยการจัดสัมมนาในคร้ังน้ี นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล  
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้กล่าวเปิดการสัมมนา  
จากนั้นมีการอภิปราย เรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
ของหน่วยงานของรฐั” โดยม ีนายอรรถสทิธิ ์ กนัมล ผูอ้�านวยการ 
กองพฒันากฎหมาย ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และนายจมุพล  
ศรีจงศิริกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา กองพัฒนากฎหมาย ส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นวิทยากรร่วมกันอภิปรายและด�าเนินรายการ  
ซึ่งการอภิปรายในหัวข้อเรื่องดังกล่าว มีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

เนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายมีภารกิจหรือหน้าที่บางประการ 
ที่ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ อนัได้แก่ การประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย การจดัท�าค�าอธบิายและค�าแปล
ของกฎหมาย และการเผยแพร่กฎหมายและกฎเกณฑ์ ซ่ึงหน้าทีใ่นประการต่าง ๆ ดงักล่าว หน่วยงานของรฐั
ต้องด�าเนินการทันที ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องเร่งรัดและก�าหนดแนวทางด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นไปตามก�าหนดเวลาและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การสัมมนาในครั้งน้ีจึงเป็นการประกาศ 
หรอืเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ให้เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบได้ทราบโดยท่ัวกนัว่า
ต้องด�าเนินการตามภารกิจอย่างไร และภายใต้กรอบระยะเวลาใด กล่าวคือ 
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ภารกิจใน “การประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย” ควรด�าเนินการเป็น ๒ ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก 
ให้ตรวจสอบก่อนว่ากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ “เป็นกฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์หรือไม่” 
หากเป็นกฎหมายทีต้่องประเมนิผลสมัฤทธิแ์ล้ว จงึจะด�าเนินการต่อไปในขัน้ตอนทีส่อง คอื “การตรวจสอบ
รอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์”

โดย “การตรวจสอบว่าเป็นกฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธ์ิหรือไม่” ให้พิจารณาจาก
บทบัญญัติในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก�าหนดประเภทของกฎหมายท่ีไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธ์ิไว้ 
๖ ประเภท ดังนี้

(๑) กฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับเฉพาะระยะเวลาหน่ึงและระยะเวลาน้ันได้ล่วงพ้นไปแล้ว เช่น 
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย 
และกฎหมายว่าด้วยการกู้เงินของรัฐบาล เป็นต้น

(๒) กฎหมายท่ีบัญญัติให้ด�าเนนิการอย่างใดอย่างหน่ึงและได้มีการด�าเนนิการตามกฎหมายน้ันแล้ว  
เช่น กฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน  
กฎหมายจัดต้ังศาล กฎหมายจัดต้ังจังหวัด กฎหมายเก่ียวกับการออกเหรียญ ธนบัตร หรือเคร่ืองราช
อิสริยาภรณ์ กฎหมายก�าหนดยศ และกฎหมายก�าหนดวิทยฐานะ เป็นต้น

(๓) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจัดต้ังหรือการจัดองค์กร 
ของหน่วยงานของรัฐเฉพาะท่ีไม่มีผลกระทบต่อประชาชน ท้ังน้ี มีข้อสังเกตว่ากฎหมายประเภทน้ี  
เฉพาะกรณีท่ี “ไม่มี” ผลกระทบต่อประชาชนเท่าน้ัน ดังน้ัน หากมีผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าในทางบวก
หรือทางลบจะต้องด�าเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิ



ก.ย. - ต.ค. ๖๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

63

(๔) กฎหมายท่ีก�าหนดลักษณะของเคร่ืองแสดงวิทยฐานะ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแบบ  
เช่น กฎหมายก�าหนดครยุวิทยฐานะ กฎหมายก�าหนดเครือ่งหมายราชการ กฎหมายก�าหนดเครือ่งแบบ

(๕) ประมวลกฎหมาย ซึง่การก�าหนดยกเว้นให้ไม่ต้องประเมนิผลสมัฤทธิข์องประมวลกฎหมายนัน้ 
เพราะประมวลกฎหมายมเีนือ้หาสาระท่ีค่อนข้างยาว อีกทัง้ในทางปฏิบติัจะมกีารทบทวนหรอืด�าเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมอยู่เสมอ

(๖) กฎหมายอืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง โดยกฎหมายประเภทนีพ้จิารณาได้จากกฎกระทรวง
ก�าหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเบื้องต้นมีการก�าหนดไว้ ๔ ประเภท ได้แก่

(๖.๑) กฎมณเฑียรบาลทุกฉบับและที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายเกี่ยวกับกิจการ 
ในพระมหากษัตริย์

(๖.๒) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศาสนา
(๖.๓) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๖.๔) กฎหมายเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส�าหรับองค์การระหว่างประเทศและ 

การประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย
อย่างไรกด็ ีแม้ว่ากฎหมายท้ัง ๖ ประเภทดังกล่าวจะได้รบัยกเว้นให้ไม่ต้องประเมินผลสมัฤทธิ์

ของกฎหมายก็ตาม แต่หน่วยงานของรัฐยังมีหน้าที่ต้องจัดท�าค�าอธิบายและค�าแปลของกฎหมาย  
รวมทัง้เผยแพร่กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบักฎหมายดงักล่าวอยู่ โดยกฎหมายตาม (๓) (๕)  
และ (๖) ต้องจัดท�าค�าอธิบายและค�าแปลของกฎหมาย รวมทัง้ต้องเผยแพร่ข้อมลูกฎหมายและกฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วข้องอย่างครบถ้วน แต่กฎหมายตาม (๑) (๒) และ (๔) ได้รบัยกเว้นไม่ต้องจัดท�าค�าอธิบายและ 
ค�าแปลของกฎหมาย แต่ต้องเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วน “การตรวจสอบรอบระยะเวลาการประเมนิผลสมัฤทธิ”์ ตามขัน้ตอนทีส่องนัน้ ให้พจิารณา
จากบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก�าหนดให้กระท�าอย่างน้อยทุก ๕ ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้น 
มีผลใช้บังคับ หรือทุกรอบระยะเวลาอื่นตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง  
ดังต่อไปนี้

(๑) ได้รบัหนังสอืร้องเรยีนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องหรอืจากประชาชน และหน่วยงาน
ของรัฐผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร

(๒) ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
(๓) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
ส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชก�าหนดใดที่ตราขึ้นภายหลังพระราชบัญญัตินี้ 

มีผลใช้บังคับเป็นครั้งแรก ให้กระท�าภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พระราชก�าหนดนั้นมีผลใช้บังคับ 
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โดยกฎกระทรวงก�าหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้ก�าหนดให้การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ซ่ึงเป็นวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับให้กระท�าคร้ังแรกไม่ช้ากว่า ๕ ปี นับแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐจึงต้องด�าเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๘ แต่ส�าหรับกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๗  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ให้ประเมินผลสัมฤทธ์ิทุก ๕ ปี นับแต่วันท่ีกฎหมายน้ันมีผลใช้บังคับ  
ซ่ึงตัวอย่างการนับรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สามารถพิจารณาได้จากตาราง ดังน้ี๒

๒ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, ค�ำอธบิำยสำระส�ำคญัของพระรำชบญัญตัหิลกัเกณฑ์กำรจดัท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒, (กรงุเทพฯ: ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, ๒๕๖๒), ๓๕. 
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นอกจากนี ้เมือ่ผูรั้กษาการตามกฎหมายหรอืนายกรฐัมนตรปีระกาศรายชือ่กฎหมายและหน่วยงาน 
ของรัฐทีร่บัผิดชอบการประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมายแล้ว จะก�าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ในการประเมนิ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายไว้ด้วยก็ได้ และให้ประกาศไว้ในระบบกลางภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ในกรณทีีย่งัไม่อาจใช้ระบบกลางได้ การประกาศดงักล่าวให้ด�าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบการประเมนิผลสมัฤทธ์ิ พร้อมทัง้แจ้งให้คณะกรรมการพฒันากฎหมาย
ทราบด้วย อย่างไรกต็าม แม้ว่าหน่วยงานของรฐัจะได้ประกาศรายชือ่กฎหมายและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พร้อมทั้งก�าหนดเวลาแล้วเสร็จดังกล่าวครบทุกหน่วยงานแล้ว  
แต่บางหน่วยงานยงัมข้ีอมลูรายงานทีค่ลาดเคลือ่น อาท ิในการก�าหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายส�าหรับกฎหมายที่มีผู้รักษาการหลายคน ซึ่งการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ต้องมีการหารือร่วมกัน ปรากฏว่ามีกฎหมายหลายฉบับมิได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบเนื่องจากยังมิได้ 
มีการหารอืระหว่างผู้รกัษาการร่วมกัน หรอืในการก�าหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการประเมนิผลสมัฤทธิ์ 
ของกฎหมายส�าหรับกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการร่วม นายกรัฐมนตรีได้ก�าหนดหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบโดยได้สอบถามความเหน็ของผูร้กัษาการร่วมหรอืผูร้กัษาการร่วมมไิด้มคีวามเหน็โต้แย้งนัน้ 
ปรากฏว่ามีบางหน่วยงานยังประกาศผู้รับผิดชอบไม่เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก�าหนด นอกจากนี้  
ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาเกี่ยวกับการประกาศกฎหมายที่คลาดเคลื่อน โดยมีการประกาศกฎหมาย 
ที่ได้รับยกเว้นเป็นกฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ หรือประกาศกฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์
เป็นกฎหมายที่ได้รับยกเว้น หรือประกาศกฎหมายที่ได้รับยกเว้นผิดอนุมาตรา เป็นต้น 

จากสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาจึงเหน็ควรเสนอคณะรฐัมนตรี
เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพือ่ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามแนวทางการปฏริปูกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ค. 
ด้านกฎหมาย (๑) และ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ ์
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้ผูร้กัษาการ 
ตามกฎหมาย ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�าฐานข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับ 
การบังคับใช้กฎหมาย การร้องเรียน และปัญหาในการด�าเนินการตามกฎหมายในความรับผิดชอบ  
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๓แก้ไขเพิ่มเติมโดย “หลักเกณฑ์การจัดท�าค�าอธิบายสรุปสาระส�าคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” ประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๒ ก หน้า ๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓.

เพือ่ประโยชน์ในการพฒันากฎหมาย การปฏบิตัริาชการ และการปรบัปรงุกฎหมายตามหลกัการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ส่วนการประกาศรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย การจดัท�าค�าอธิบายและค�าแปล และการเผยแพร่ข้อมลูกฎหมายและกฎเกณฑ์ ให้มอบหมาย
ให้ผู้รกัษาการตามกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูรายชือ่กฎหมายและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
การด�าเนินการดังกล่าวที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดท�าขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที ่
คณะรัฐมนตรีมีมติ รวมทั้งมอบหมายให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหารือร่วมกันเพ่ือก�าหนดผู้รับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย การจัดท�าค�าอธบิายและค�าแปล และการเผยแพร่ข้อมลูกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ ส�าหรบักฎหมายทีม่ผีูร้กัษาการหลายคน โดยให้ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็และประกาศภายใน  
๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ในกรณีท่ียังตกลงกันไม่ได้หรือมิได้ตกลงกันให้นายกรัฐมนตรี
เป็นผู้ก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เว้นแต่กรณีที่มีนายกรัฐมนตรีรักษาการรวมอยู่ด้วย ซึ่งได้ก�าหนด 
ผูร้บัผดิชอบไว้แล้ว ซึง่ข้อเสนอดงักล่าวคณะรฐัมนตรไีด้มตีเิหน็ชอบแล้วเมือ่วันที ่ ๑๓ สงิหาคม ๒๕๖๓  
ที่ผ่านมา ดังนั้น ในการด�าเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องด�าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

ส่วนภารกิจใน “การจัดท�าค�าอธบิายและค�าแปลของกฎหมาย” ตามบทบญัญตัมิาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น พิจารณาได้จาก “หลักเกณฑ์การจัดท�าค�าอธิบายสรุปสาระส�าคัญของกฎหมาย”๓  
ซึ่งก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด�าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ค�าอธิบายให้มุ่งหมายที่จะให้ประชาชนเข้าใจได้ว่ากฎหมายฉบับน้ันเก่ียวข้องกับเรื่องใด 
และมีหลักการส�าคัญที่จะมีผลใช้บังคับกับประชาชนในเรื่องใดบ้าง ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบด้วย

(ก) ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ หรือขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายน้ันโดยสรุป
(ข) สาระส�าคญัของกฎหมายน้ันโดยสรปุเป็นข้อ ๆ  พร้อมท้ังระบหุมวดหรอืมาตราท่ีเก่ียวข้อง 

กับเร่ืองน้ันไว้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือสืบค้นรายละเอียดของกฎหมายได้โดยสะดวก
(ค) เน้ือหาอ่ืนท่ีสมควรอธิบายให้ประชาชนทราบเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามหรือท�าความ 

เข้าใจกฎหมายน้ันได้โดยง่าย เช่น ค�าอธิบายท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ตามกฎหมายหรือผลกระทบท่ีอาจได้รับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน

(๒) ควรใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการท�าความเข้าใจของประชาชนและหลีกเล่ียงการใช้ศัพท์เทคนิค 
ท่ียากแก่การเข้าใจ รวมท้ังอาจน�ารูปแบบค�าอธิบายในลักษณะภาพประกอบเสียง หรือรูปแบบการส่ือสาร
ความเข้าใจด้วยภาพ (Infographic) แผนผัง ภาพถ่าย แผนภูมิ หรือส่ือลักษณะอ่ืน ๆ มาประกอบ 
การจัดท�าค�าอธิบายดังกล่าวด้วยก็ได้
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(๓) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับความมุ่งหมายของการจัดท�าค�าอธิบายสรุปสาระส�าคัญ 
ของกฎหมาย ให้หน่วยงานของรฐัระบุข้อความไว้ในค�าอธิบายเพือ่ให้ประชาชนเข้าใจว่า ค�าอธบิายน้ีมข้ึีน
เพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระส�าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไป
อย่างถกูต้องนัน้ ประชาชนจะต้องศกึษา ท�าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยดึถอืตวับทกฎหมายเป็นส�าคญั

(๔) ในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ให้พิจารณาปรับปรุงค�าอธิบายสรุปสาระส�าคัญ 
ของกฎหมายให้ถูกต้องและสอดคล้องกับบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ทัง้นี ้ หน่วยงานของรฐัต้องจัดท�าค�าอธบิายสรปุสาระส�าคัญของกฎหมายให้แล้วเสรจ็ภายใน  
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ แต่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู ่ในวันก่อนวันที ่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ด�าเนินการภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้

- หากหน่วยงานของรัฐมีกฎหมายที่รับผิดชอบ “ไม่เกิน ๕ ฉบับ” ให้จัดท�าให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- หากหน่วยงานของรัฐมีกฎหมายท่ีรับผิดชอบ “เกิน ๕ ฉบับ” ให้จัดท�าให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และเพือ่ประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย เมือ่ได้จัดท�าค�าอธบิายสรปุสาระส�าคัญ
ของกฎหมายเสรจ็แล้ว ให้เผยแพร่ค�าอธบิายดงักล่าวควบคูก่บัตวับทกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 
ไว้ในระบบกลางด้วย แต่ในกรณีที่ยังไม่อาจใช้ระบบกลางได้ ให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน 

ส่วนการจดัท�าค�าแปลของกฎหมายนัน้ ก�าหนดให้จดัท�าเป็นภาษาองักฤษ โดยพจิารณาด�าเนินการ 
ให้สอดคล้องกบัรปูแบบค�าแปลของกฎหมายทีส่�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเผยแพร่ไว้ในระบบสารสนเทศ 
โดยอย่างน้อยให้หน่วยงานของรฐัระบขุ้อความเป็นหมายเหตุในค�าแปลเพือ่ให้เข้าใจว่า “ค�าแปลนีใ้ช้เพือ่ 
ประโยชน์ในการเข้าถงึข้อมลูกฎหมายเท่าน้ัน ไม่สามารถน�าไปอ้างอิงได้ การอ้างอิงให้ใช้ตวับทกฎหมาย 
ทีเ่ป็นภาษาไทยเท่านัน้” เพือ่ให้เกดิความชดัเจนเกีย่วกบัความมุง่หมายของการจดัท�าค�าแปลของกฎหมาย
และก�าหนดให้การจดัท�าค�าแปลของกฎหมายทีม่ผีลใช้บงัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



“การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย” ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
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ส�าหรบัภารกจิใน “การเผยแพร่ข้อมลูกฎหมายและกฎเกณฑ์” ให้พจิารณาจาก “หลกัเกณฑ์
การจัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ 
อย่างทั่วถึง”๔ ซึ่งก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัต ิ
หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงได้แก่  
๑) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู ่ในความรับผิดชอบ ๒) ค�าแปลของกฎหมายเป็นภาษาที่ใช ้
ในการท�างานของอาเซียน ๓) ค�าอธิบายโดยสรุปสาระส�าคัญของกฎหมายในลักษณะท่ีประชาชน 
จะสามารถเข้าใจได้ และ ๔) ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย 
ผ่าน “ระบบกลาง” แต่ในกรณทีีย่งัไม่อาจใช้ระบบกลางได้ ให้เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน โดยต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(๒) จัดท�าข้อมูลเป็นหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการสืบค้นและใช้งาน
(๓) จัดท�าข้อมูลในรูปแบบดจิิทัลซ่ึงสามารถอ่าน สืบค้น และน�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยเคร่ืองมอื

ทางเทคโนโลยี (Machine Readable) โดยให้จัดท�าในรูปแบบของไฟล์ท่ีสร้างจากโปรแกรมประมวล
ผลค�า (Word Processor) หรือไฟล์ท่ีเขียนโดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล (Hyper Text Markup Language - 
HTML) รวมท้ังจัดท�าเป็นไฟล์พีดีเอฟ (Portable Document Format - PDF) ท่ีแปลงมาจากไฟล์ท่ี
สร้างจากโปรแกรมประมวลผลค�าซ่ึงสามารถสืบค้นค�าในเน้ือหาได้

๔แก้ไขเพิ่มเติมโดย “หลักเกณฑ์การจัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย
ได้อย่างทั่วถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๒ ก หน้า ๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓.
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ท้ังน้ี การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น “พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย  
และพระราชก�าหนด” ให้เผยแพร่เป็นรายฉบับท้ังฉบับแรก
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังให้จัดท�าและเผยแพร่ 
ฉบับซ่ึงมีการน�าบทบัญญัติท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมไปแทนท่ี
บทบัญ ญั ติ ซ่ึ ง ถู กแ ก้ ไข เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ว้ ในฉบั บ เ ดี ย ว 
(ฉบับอัพเดท) ตามตัวอย่างกฎหมายฉบับอัพเดท 
ท่ี ส�า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า ไ ด้ จั ด ท�า  
ส่วนการเผยแพร่ “กฎเกณฑ์” ให้เผยแพร่เป็นรายฉบับ
ท้ังฉบับแรกและฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม แต่หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึง 
และเข้าใจกฎหมายของประชาชน จะจัดท�าข้อมูลในรูปแบบฉบับอัพเดทเพ่ือเผยแพร่ด้วยก็ได้
และการเผยแพร่ “พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�าหนด ประกาศ  
หนังสือเวียน หนังสือส่ังการ ค�าส่ัง ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัยของศาลหรือคณะกรรมการ การตีความ 
กฎหมาย การตอบข้อหารือ หรือแนวปฏิบัติ” ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเผยแพร่บรรดาเฉพาะ 
ท่ีมีผลต่อการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือประชาชนเป็นการท่ัวไป
โดยต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์น้ัน 
มีผลใช้บังคับ แต่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อย่างไรก็ดี มติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา ได้มีติมอบหมายให้ผู้รักษาการตามกฎหมายเผยแพร่
ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ในความรับผิดชอบของตนท้ังหมด (กฎหมายท่ีรักษาการเด่ียว 
หรือรักษาการร่วม หรือท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย) รวมไว้ในท่ีเดียวกันผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวง 
หรือของส�านกังานปลดักระทรวง ภายใน ๖๐ วนั นับแต่วันท่ีคณะรฐัมนตรมีีมติ ซ่ึงก็คือ ภายในวนัท่ี  
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้มีหนังสือแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ เพ่ือรายงานต่อ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเพ่ือทราบต่อไป 
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สรุป จากการท่ีมโีอกาสได้ร่วมรับฟังความคดิเห็นในการสมัมนาคร้ังน้ี ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า
 นอกเหนือจากภารกิจท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายต้องเร่งด�าเนินการทันที  
ไม่ว่าจะเป็นการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย การจัดท�าค�าอธิบายและค�าแปลของกฎหมาย รวมทัง้
การเผยแพร่กฎหมายและกฎเกณฑ์แล้ว ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงในการยกร่างกฎหมายและเกีย่วข้องกบังานด้านนติบิญัญตัขิองประเทศ ยงัเหน็ว่าภารกจิเกีย่วกบั 
“การวเิคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากกฎหมาย” (Regulatory Impact Assessment : RIA) 
ของหน่วยงานของรัฐที่จัดท�าขึ้นเพื่อประกอบการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
ก็ควรเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องเร่งด�าเนินการเช่นเดียวกัน เพราะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับข้อมูล
ที่ทางส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบว่า การจัดท�ารายงาน RIA  
ยังมีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหลายประการ อาทิ ไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา (problem def ine)  
อย่างเป็นระบบและการขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหา มาตรการในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง 
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากร่างกฎหมายทีเ่สนอ อันเป็นผลมาจากการเขยีนรายงานภายหลงัจากท่ีจดัท�า
ร่างกฎหมายขึน้แล้ว รายงาน RIA จงึมีเน้ือหาเป็นการสนับสนุนร่างกฎหมายท่ีร่างขึน้ แทนทีจ่ะพจิารณา
ทางเลือกอื่นในการแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่การตรากฎหมายด้วย รวมทั้งยังขาดข้อมูลและสถิติเก่ียวกับ 
การบงัคบัใช้กฎหมาย การร้องเรยีน การด�าเนนิการตามกฎหมายในความรบัผิดชอบของหน่วยงานของรฐั 
ทัง้ทีเ่ป็นข้อมลูทีห่น่วยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบกฎหมายแต่ละฉบบัต้องมกีารเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือ่งอยูแ่ล้ว เพือ่น�ามาประกอบการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย ตลอดจนเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน
กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดท�าร่างกฎหมายของแต่ละหน่วยงานมิได้ท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดท�าให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ส่งผลให้การก�าหนดมาตรการต่าง ๆ  
ในร่างกฎหมายไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จรงิ ฉะนัน้ หากมมีาตรการหรอืแนวทางเพือ่ขบัเคล่ือน
ให้การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยสามารถแก้ไขสภาพปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้แล้ว ย่อมจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และท�าให้ 
กฎหมายทีจ่ะตราขึน้ใช้บงัคบัไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกนิความจ�าเป็น แต่จะเกดิความคุม้ค่า 
กับภาระทีเ่กดิขึน้แก่รฐัและประชาชน รวมทัง้เป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถช่วยส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิ 
สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปกฎหมาย
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก�าหนดไว้ต่อไป.




