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กลไกการเข�าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ�การจัดทํา
ร�างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. บทนํา
 พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่มผีลใชบงัคบัเมือ่วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ทีผ่านมา ไดบญัญตัถิงึหลกัเกณฑสาํคัญ
เกีย่วกบัการจดัทาํรางกฎหมายทัง้ในดานเน้ือหาและในดานกระบวนการขัน้ตอน รวมทัง้ไดบญัญตัหิลกัเกณฑ
ในการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายท่ีมผีลบงัคบัใชในปจจบุนั ซึง่นอกจากหลักการทีส่าํคญัทัง้ ๒ เรือ่ง
ดงักลาวแลว พระราชบัญญตัฉิบบันีย้งัไดบญัญตัหิลกัการท่ีสาํคญัไวในหมวด ๖ การเขาถงึบทบญัญตัขิอง
กฎหมาย มาตรา ๓๖ ซึ่งกําหนดใหเพื่อประโยชนในการใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดอยางท่ัวถึง 
ใหหนวยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย ซึง่โดยหลกัคอืหนวยงานของรฐั
ที่รับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายฉบับนั้น๑ เปนผูมีหนาที่จัดใหมีและเผยแพรขอมูลดังตอไปน้ีไวใน
ระบบกลาง กลาวคอื ตวับทกฎหมายและกฎเกณฑทีอ่ยูในความรบัผดิชอบทีค่รบถวนและเปนปจจบุนั 
คาํแปลของกฎหมายเปนภาษาทีใ่ชในการทาํงานของอาเซยีน คาํอธบิายโดยสรปุสาระสาํคญัของกฎหมาย
ในลกัษณะทีป่ระชาชนจะสามารถเขาใจได ตลอดจนความหมาย วตัถปุระสงค และขอบเขตการมีผลบงัคบัใช
ของกฎหมาย ซึง่จากบทบัญญตัดิงักลาวทาํใหไดมกีารออกหลักเกณฑและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเขาถงึ
บทบัญญตัขิองกฎหมายจํานวนหลายฉบับดวยกัน กลาวคือ หลกัเกณฑการจัดทาํคาํอธิบายสรุปสาระสําคัญ
ของกฎหมายลงวันที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒๒  และ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๓ หลกัเกณฑการจดัทาํ
และเผยแพรขอมูลในระบบกลางเพื่อประโยชนในการใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดอยางทั่วถึง 

  

๑พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๓๒ บัญญัติวา

“มาตรา ๓๒ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายฉบับใดเปนผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายฉบับนั้น ในกรณีมีหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายฉบับใดหลายหนวย ใหผูรักษาการตามกฎหมายนั้น
กําหนดใหหนวยงานของรัฐหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยเปนผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น

ในกรณีกฎหมายใดมีผู รักษาการตามกฎหมายรวมกันหลายคน การกําหนดหนวยงานของรัฐที่จะรับผิดชอบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ใหกระทําโดยการปรึกษาหารือรวมกัน

ในกรณีกฎหมายใดไมมีผูรักษาการตามกฎหมาย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนดหนวยงานของรัฐที่จะเปนผูรับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง

ผู รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหนาที่กํากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ชองหนวยงานของรัฐ”.
๒ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.
๓ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๒ ก ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓.
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กลไกการเข�าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓๔

ลงวนัที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒๔  และ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๕  ตลอดจนไดมกีารออกกฎกระทรวง
กาํหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกบัการไมเผยแพรขอมลูในระบบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒๖ 

 ดังนั้น เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาของผู มีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนเพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธความรู ความเขาใจ
ให แก ประชาชนโดยทั่วไปได รับทราบถึงกฎเกณฑดังกล าว คอลัมน  
“มุมสะท อนความคิดนิติบัญญั ติ” ฉบับนี้ จึงขอเสนอบทความเรื่อง 
“กลไกการเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
การจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ซึ่งจะกลาวถึงสาระสําคัญ ความมุงหมาย และขอบเขตการมีผลใชบังคับของ
กฎเกณฑดังกลาว ดังนี้

๒. กฎเกณฑ�การจดัทําคาํอธบิายสรุปสาระสาํคญัของกฎหมาย
๑) หนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย๗

   กฎเกณฑน้ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมายน้ัน โดยกรณีของกฎหมาย
วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจัดต้ังหรือการจัดองคกรของหนวยงานของรัฐ เฉพาะท่ี
ไมมีผลกระทบตอประชาชน ประมวลกฎหมาย กฎมณเฑียรบาลและกฎหมายเก่ียวกับกิจการในพระมหากษัตริย
กฎหมายเก่ียวกับการบริหารศาสนา กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
และกฎหมายเก่ียวกับเอกสิทธ์ิและความคุมกันสําหรับองคการระหวางประเทศและการประชุมระหวางประเทศ
ในประเทศไทย น้ัน ใหผูรักษาการตามกฎหมายเปนผูกําหนดหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการจดัทําคํา
อธิบาย ซ่ึงในกรณีท่ีมีผูรักษาการตามกฎหมายหลายคน ใหรวมกันกําหนดหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ หรือ
ในกรณีท่ีไมมีผูรักษาการตามกฎหมาย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนดผูรับผิดชอบ

๒) กฎหมายท่ีไดรับยกเวนไมตองจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย๘ 

โดยกําหนดใหกฎหมายท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี ใหไดรับยกเวนไมตองจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญ
ของกฎหมาย

(๑) กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับเฉพาะระยะเวลาหน่ึงและระยะเวลาน้ันไดลวงพนไปแลว
(๒) กฎหมายท่ีบัญญัติใหดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงและไดมีการดําเนินการตามกฎหมายน้ันแลว

เชน กฎหมายใหใชประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย กฎหมายจัดต้ังศาล กฎหมายเก่ียวกับ
การออกเหรียญ ธนบัตร หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ กฎหมายกําหนดยศ กฎหมายกําหนดวิทยฐานะ

(๓) กฎหมายท่ีกําหนดลักษณะของเคร่ืองแสดงวิทยฐานะ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแบบ 

๔ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.
๕ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๒ ก ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓.
๖ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.
๗หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑.
๘หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑.
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๑๓๕

 ๓) การจดัทาํคาํอธบิายสรปุสาระสาํคญัและคาํแปลของกฎหมาย๙

ในการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญนัน้ ใหหนวยงานของรัฐพจิารณาดําเนนิการใหประชาชน
เขาใจไดวากฎหมายฉบับนั้นเกี่ยวของกับเรื่องใด และมีหลักการสําคัญที่จะมีผลใชบังคับกับประชาชน
ในเรือ่งใดบาง ซึง่อยางนอยควรประกอบดวยความมุงหมาย วตัถปุระสงค หรือขอบเขตการมีผลบงัคบัใช
ของกฎหมายน้ัน โดยสรปุสาระสาํคญัของกฎหมายน้ันเปนขอ พรอมทัง้ระบหุมวดหรือมาตราทีเ่กีย่วของ
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบหรือสืบคนไดโดยสะดวก รวมทั้งเน้ือหาอ่ืน ๆ ที่สมควรอธิบาย
ใหประชาชนไดรบัทราบ เชน คาํอธบิายทีเ่กีย่วกบัการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนตามกฎหมาย 
หรอืผลกระทบทีอ่าจไดรบัจากการไมปฏบิตัติามกฎหมายนัน้ และควรใชภาษาทีง่ายตอการทาํความเขาใจ 
โดยหลกีเลีย่งการใชศพัทเทคนคิ รวมทัง้อาจนาํรปูแบบคาํอธบิายในลกัษณะอืน่ ๆ เชน Infographic 
มาประกอบดวยก็ได ตลอดจนในกรณีที่มีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ใหพิจารณาปรับปรุงคําอธิบาย
สรปุสาระสาํคญัของกฎหมายใหถกูตองและสอดคลองกบับทบญัญตัทิีแ่กไขเพิม่เตมิดวย อนึง่ เพ่ือใหเกดิ
ความชัดเจนเกีย่วกับความมุงหมายของการจัดทาํคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ใหหนวยงานของรัฐ
ระบุขอความไวดวยวา คําอธิบายน้ีมีขึ้นเพ่ือประโยชนในการเขาใจสาระสําคัญของกฎหมายเทานั้น 
สวนการจะปฏิบตัติามกฎหมายใหเปนไปอยางถกูตอง ประชาชนจะตองศกึษา ทาํความเขาใจ ตรวจสอบ 
และยดึถอืตวับทกฎหมายเปนสาํคญั

ทัง้นี ้นอกจากคําอธิบายสรปุสาระสาํคญัของกฎหมายแลว หนวยงานของรัฐ
ทีร่บัผดิชอบยงัมหีนาทีใ่นการจดัทาํคาํแปลของกฎหมายใหเปนภาษาองักฤษดวย
โดยพจิารณาดาํเนนิการใหสอดคลองกบัรปูแบบคาํแปลของกฎหมายทีส่าํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเผยแพรไวในระบบสารสนเทศ และใหหนวยงานของรัฐ
ระบขุอความเปนหมายเหตใุนคาํแปลเพือ่ใหเขาใจวา คาํแปลนีใ้ชเพือ่ประโยชน
ในการเขาถงึขอมลูกฎหมายเทานัน้ ไมสามารถนําไปอางองิได แตใหใชตวับทกฎหมายท่ีเปนภาษาไทยเทานัน้

 ๔) กาํหนดเวลาในการจัดทาํคาํอธบิายสรปุสาระสาํคญัของกฎหมาย๑๐

กฎเกณฑนีก้าํหนดเวลาใหหนวยงานของรัฐท่ีรบัผดิชอบตองจัดทาํคําอธิบายกฎหมายใหแลวเสร็จ

ภายใน ๑๘๐ วนันบัแตวนัทีก่ฎหมายนัน้มีผลใชบงัคบั แตสาํหรบักฎหมายทีม่ผีลใชบงัคบัอยูในวนักอน

วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ซึง่เปนวนัทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิ

ผลสมัฤทธิข์องกฎหมายฯ ใชบงัคบั หากหนวยงานของรฐัหนวยงานใดมกีฎหมายทีอ่ยูในความรบัผดิชอบ

ไมเกิน ๕ ฉบับ ตองจดัทาํใหแลวเสรจ็ภายในวนัท่ี ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ แตหากหนวยงานของรฐั

มกีฎหมายท่ีอยูในความรับผดิชอบเกิน ๕ ฉบบั ใหจดัทาํใหแลวเสรจ็ภายในวนัที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

ทัง้นี ้เมือ่หนวยงานของรัฐจดัทาํคาํอธบิายสรปุสาระสาํคญัของกฎหมายเสร็จแลว กใ็หเผยแพรคาํอธบิาย

ดงักลาวนัน้ควบคูไปกบัตวับทกฎหมายและกฎเกณฑทีเ่กีย่วของไวในระบบกลางตอไป 

๙ หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอ ๒ และหลักเกณฑ
การจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒ และขอ ๓.

๑๐ หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอ ๓.
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creo




กลไกการเข�าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓๖

๓. กฎเกณฑ�การจัดทําและเผยแพร�ข�อมูลใน “ระบบกลาง๑๑”
 ๑) หนวยงานทีม่หีนาท่ีจดัทาํและเผยแพรขอมูลในระบบกลาง๑๒

กาํหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีรบัผดิชอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายฉบับใด เปนผูรบัผดิชอบ
ในการจัดทําและเผยแพรขอมูลของกฎหมายและกฎเกณฑที่ออกตามกฎหมายฉบับน้ันในระบบกลาง 
สําหรับกฎหมายที่ไดรับยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ใหผูรักษาการตามกฎหมาย
เปนผูกาํหนดหนวยงานของรฐัทีร่บัผิดชอบ ซึง่ในกรณมีผีูรกัษาการตามกฎหมายหลายคน ใหรวมกนักาํหนด
หนวยงานของรฐัทีร่บัผิดชอบ หรอืในกรณไีมมผีูรกัษาการตามกฎหมาย ใหนายกรฐัมนตรเีปนผูกาํหนด
ผูรบัผดิชอบในการจัดทาํและเผยแพร
 ๒) รูปแบบขอมลูกฎหมายและกฎเกณฑทีเ่ผยแพรในระบบกลาง๑๓

ขอมูลท่ีตองเผยแพร เปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
การจัดทาํรางกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายฯ ไดแก

(๑) ตวับทกฎหมายและกฎเกณฑทีอ่ยูในความรับผดิชอบท่ีครบถวนและเปนปจจุบนั ซึง่กฎเกณฑ
ดงักลาวใหหมายรวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบงัคับ ขอกําหนด ประกาศ หนังสือเวยีน
หนงัสอืสัง่การ คาํสัง่ คาํพพิากษา คาํวินจิฉยัของศาลหรือคณะกรรมการ การตคีวามกฎหมาย การตอบขอหารอื 
หรือแนวปฏิบตั ิและใหหมายความรวมถึงเอกสารหรือการส่ังการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมผีลตอการบังคับใช
หรอืปฏบิตัติามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรอืประชาชน

(๒) คาํแปลของกฎหมายเปนภาษาองักฤษ
(๓) คาํอธบิายโดยสรปุสาระสาํคญัของกฎหมาย
(๔) ความมุงหมาย วตัถปุระสงค และขอบเขตการมีผลบังคับใชของกฎหมาย
โดยหนวยงานท่ีรบัผดิชอบตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมลูใหครบถวนและ

เปนปจจบุนั จดัทาํขอมูลเปนหมวดหมูใหสะดวกตอการสบืคนและใชงาน และจดัทาํขอมลูในรปูแบบดจิทิลั
ซึง่สามารถอาน สบืคน และนําไปใชประโยชนตอไดดวยเครือ่งมอืทางเทคโนโลยี (Machine Readable) 
โดยใหจัดทําในรูปแบบของไฟลที่สรางจากโปรแกรมประมวลผลคํา (Word Pro) หรือไฟลที่เขียน
โดยใชภาษาเอชทีเอม็แอล (Hyper Text Markup Language - HTML) รวมทัง้จัดทาํเปนไฟลพดีเีอฟ 
(Portable Document Format - PDF) ทีแ่ปลงมาจากไฟลทีส่รางจากโปรแกรมประมวลผลคาํซึง่สามารถ
สบืคนคาํในเนือ้หาได

๑๑ความหมายของคําวา “ระบบกลาง” เปนไปตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ ซึ่งหมายความวา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเชื่อมโยงที่จัดทําขึ้น
เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รวมทั้งการเขาถึงบทบัญญัติของ
กฎหมายของประชาชน. 

  ๑๒หลักเกณฑการจัดทําและเผยแพรขอมูลในระบบกลางเพื่อประโยชนในการใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดอยางทั่วถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑.

  ๑๓พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๖ 
และหลักเกณฑการจัดทําและเผยแพรขอมูลในระบบกลางเพื ่อประโยชนในการใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดอยางทั ่วถึง 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔.
  

133-138-MAC6.indd   136133-138-MAC6.indd   136 11/16/20   3:40 PM11/16/20   3:40 PM



มุมสะท�อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection

๑๓๗

ในสวนการเผยแพรพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญติั ประมวลกฎหมาย 
และพระราชกําหนด ใหเผยแพรเปนรายฉบับทั้งฉบับแรกและฉบับแกไขเพิ่มเติม รวมทั้งใหจัดทําและ
เผยแพรฉบบัซึง่มีการนาํบทบญัญตัทิีแ่กไขเพิม่เตมิไปแทนทีบ่ทบญัญตัซิึง่ถกูแกไขเพิม่เตมิไวในฉบบัเดยีว 
(ฉบบัอพัเดท) ตามตวัอยางทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาจดัทาํ

สําหรับการเผยแพรกฎเกณฑ ใหเผยแพรเปนรายฉบับทั้งฉบับแรกและฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
โดยหนวยงานของรัฐจะจัดทาํและเผยแพรกฎเกณฑฉบบัอัพเดทซ่ึงไดมกีารนําบทบัญญตัทิีแ่กไขเพ่ิมเติมใหม
ไปแทนท่ีบทบญัญตัเิดมิดวยกไ็ด หากเหน็วาจะเปนประโยชนตอการเขาถึงและเขาใจกฎหมายของประชาชน

๓) กฎเกณฑทีไ่ดรบัยกเวนไมตองเผยแพรในระบบกลาง๑๔

โดยท่ัวไปหากกฎเกณฑมีผลตอการบังคับใชหรือปฏิบัติตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
หรอืประชาชนแลวนัน้ จะตองมกีารเผยแพรกฎเกณฑดงักลาวในระบบกลาง เพือ่ใหประชาชนทราบและ
ปฏบิตัติามกฎหมายไดอยางถกูตอง อยางไรกด็ ีหากกฎเกณฑดงักลาวมกีฎหมายหามเปดเผยหรอืคุมครองให
ไมตองเปดเผย เชน กฎเกณฑซึง่เปนความลบัของทางราชการ หรอืการเปดเผยจะกอใหเกิดความเสยีหายแก
สวนรวม กฎเกณฑเหลานี้ไดรับการยกเวนไมตองเผยแพรในระบบ นอกจากนี้ หากบุคคลใดเห็นวา
กฎเกณฑทีเ่ผยแพรในระบบกลางอาจกอใหเกดิอนัตรายตอชวีติหรือความปลอดภัยของตนเองหรือผูอืน่
ซึ่งอยูในความดูแลของตน บุคคลดังกลาวมีสิทธิแจงใหหนวยงานของรัฐที่เผยแพรกฎเกณฑนั้นปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการนัน้ 
 ๔) กาํหนดเวลาในการจัดทาํและเผยแพรขอมลูในระบบกลาง๑๕

กฎเกณฑนีไ้ดกาํหนดเวลาใหหนวยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบดาํเนินการจดัทาํและเผยแพรขอมลู
กฎหมายหรือกฎเกณฑในระบบกลางใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีก่ฎหมายหรือกฎเกณฑนัน้
มผีลใชบงัคบั แตสาํหรบักฎหมายท่ีมผีลใชบงัคบัอยูกอนวนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ มกีาํหนดเวลา ๑ ป
กลาวคอื ตองดาํเนนิการใหเสรจ็ภายในวันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และในกรณทีีย่งัไมอาจใชระบบกลางได 
ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรขอมลูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานของรัฐไปพลางกอน

๔. บทสรุป
 เม่ือพจิารณาแลวจะเห็นไดวา พระราชบัญญตัหิลกัเกณฑการจัดทาํรางกฎหมายและการประเมิน
ผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การเขาถึงบทบญัญัติของกฎหมาย มาตรา ๓๖ ตลอดจน
กฎเกณฑอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของนัน้ มคีวามมุงหมายท่ีจะแกไขอปุสรรคหรอืปจจัยตาง ๆ  ทีท่าํใหการเขาถึงกฎหมาย
เปนเรือ่งยากลาํบาก ทัง้ในเรือ่งจาํนวนของกฎหมายทีม่จีาํนวนมาก กฎหมายมกีารแกไขเพิม่เตมิ กฎหมาย
อยูกระจดักระจาย กฎหมายเขาใจยาก หรอืฐานขอมลูกฎหมายไมสมบรูณ ดวยการกาํหนดกลไกท่ีสาํคญั ๒ สวน
กลาวคอื

สวนแรก การจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จดัทาํคาํอธบิายสรุปสาระสาํคญัและคาํแปลของกฎหมายทกุฉบบัทีอ่ยูในความรบัผดิชอบเปนภาษาองักฤษ
เวนแตเปนกรณีกฎหมายท่ีไดรบัยกเวนไมตองจดัทํา เชน กฎหมายท่ีมผีลใชบงัคบัเฉพาะระยะเวลาหน่ึง 
หรือกฎหมายที่กําหนดลักษณะของเคร่ืองหมาย หรือเครื่องแบบ เปนตน โดยในการจัดทําคําอธิบาย
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กลไกการเข�าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓๘

สรุปสาระสําคัญนั้น ควรจะดําเนินการใหประชาชนเขาใจไดวากฎหมายนั้นเกี่ยวของกับเรื่องใด และ
มหีลกัการสาํคญัทีจ่ะมผีลใชบงัคบักบัประชาชนในเรือ่งใดบาง ตลอดจนใหพจิารณาปรบัปรงุคาํอธบิาย
สรปุสาระสาํคญัของกฎหมายใหถกูตองและสอดคลองกบับทบญัญตัทิีม่กีารแกไขเพิม่เตมิดวย

สวนทีส่อง การจดัทาํและเผยแพรขอมลูในระบบกลาง ซึง่ขอมลูและกฎเกณฑทีจ่ะตองนาํไป
เผยแพรในระบบกลางนัน้ นอกจากตวับทกฎหมาย คาํอธบิายโดยสรปุสาระสาํคญัของกฎหมาย และคาํแปล
ของกฎหมายเปนภาษาอังกฤษแลว ยังไดกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองจัดทําและเผยแพร
กฎเกณฑตาง ๆ ซึ่งรวมทั้งเอกสารหรือการสั่งการที่มีผลตอการบังคับใชหรือปฏิบัติตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรฐัหรอืประชาชน เชน หนังสอืเวยีน หนังสอืสัง่การ คาํสัง่ คาํพพิากษา คาํวนิจิฉยัของศาล
หรอืคณะกรรมการ การตคีวามกฎหมาย การตอบขอหารอื หรอืแนวปฏบิตั ิ ไวในระบบกลางดวย รวมทัง้
กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหครบถวน และ
เปนปจจบุนั และจดัทาํขอมลูในรปูแบบดจิทิลัซึง่สามารถอาน สบืคน และนาํไปใชประโยชนตอไดโดยงาย
 กฎเกณฑเหลานี้ จึงยอมเปนประโยชนตอประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่ประสงคจะสืบคน
กฎหมาย รวมถึงเอกสารหรือขอมลูเก่ียวกับการบังคบัใชและการปฏิบตัติามกฎหมาย เน่ืองจากสามารถ
เขาถึงขอมูลดานกฎหมายท้ังหมดไดท่ีระบบกลางเพียงแหงเดียว โดยท่ีไมจําตองไปสืบคนตามเว็บไซต
ของหนวยงานของรัฐตาง ๆ ใหยุงยากอกีตอไป 
 สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกับหลักการและเน้ือหาสาระของกฎหมายดังกลาว นัน้ ผูสนใจสามารถ
ดาวนโหลดขอมูลโดยสแกน QR Code ทายบทความน้ี หรอืสบืคนไดทีเ่วบ็ไซตราชกจิจานเุบกษา และสามารถ
ตดิตามความเคล่ือนไหวในการตรากฎหมายของวุฒสิภาไดจาก “ระบบประมวลผลขอมูลการพิจารณา
รางพระราชบัญญตัขิองวฒุสิภา” เว็บไซตวฒุสิภา (www.senate.go.th)  

QR Code กฎหมายและกฎเกณฑทีเ่กีย่วของกบัการเขาถงึบทบญัญตัขิองกฎหมาย

๑) พระราชบัญญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) หลกัเกณฑการจดัทาํคาํอธิบายสรปุสาระสาํคญั
ของกฎหมาย

๓) หลักเกณฑการจัดทําและเผยแพรขอมูลใน
ระบบกลาง เพื่อประโยชนในการใหประชาชน
เขาถงึกฎหมายไดอยางทัว่ถงึ
  

๔) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑและเงือ่นไขเก่ียวกบั
การไมเผยแพรขอมลูในระบบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒
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