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บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

	 การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	 (ex	 post	 evaloution	 of	
legislation)	นั้น ถือเป็นมาตรการที่ส�าคัญประการหนึ่งในด้านการใช้บังคับกฎหมาย 
โดยเฉพาะการทีจ่ะท�าให้กฎหมายน้ัน ๆ  มเีน้ือหาสาระและกลไกของกฎหมายทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผลของทัศนคติ 
ของมหาชน พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารและคมนาคม  
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของระบบเศรษฐกิจ การเมอืงการปกครอง สภาพภมูอิากาศ
และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศ  
ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการด�าเนินการให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายอยู่เสมอ ทั้งน้ี ก็เพื่อปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานั่นเอง
 อย่างไรกด็ ีเมือ่พจิารณาถงึแนวทางปฏิบตัอัินเก่ียวกับการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย ส�าหรบัในกรณขีองประเทศไทยแล้ว นัน้ จะพบว่าทีผ่่านมาไม่ได้มมีาตรการใด 
ที่ก�าหนดให้ต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในบทบัญญัติของกฎหมาย จึงส่ง
ผลท�าให้การเสนอให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อ

เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ

การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ”

เสนอของเจ้าหน้าทีข่องรฐัเพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีข่องรฐัเป็นไปโดยสะดวก 
เป็นหลักและบางครั้งก็ไม่ได้ค�านึงถึงพลวัตที่เกิดขึ้น จึงท�าให้กฎหมายหลายฉบับนั้น 
มีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และกลายเป็นสภาพปัญหา 
และอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศโดยรวม แม้ต่อมาจะได้มกีารตราพระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘ ขึ้นใช้บังคับ โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ เพื่อเป็นกลไกผลักดัน 
ให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับทุกรอบ 
ระยะเวลา รวมทั้งมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาด�าเนินการดังกล่าว 
ที่ชัดเจน โดยก�าหนดให้ผู้รักษาการตามกฎหมายต่าง ๆ มีหน้าที่จัดให้มีการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายทุกรอบ ๕ ปี หรือจะท�าก่อน ๕ ปีก็ได้หากเห็นว่าจ�าเป็น
ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายนั้น หรือเมื่อได้รับหนังสือร้องเรียน 
หรอืข้อเสนอแนะจากองค์กรทีเ่กีย่วข้องหรอืจากประชาชนทัว่ไป และรฐัมนตรผีูร้กัษาการ 
เห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร หรือเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย หรือในกรณีที่ปรากฏว่าไม่ได้มีการบังคับใช้หรือ
ปฏิบัติตามกฎหมายเกิน ๓ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับก็ตาม แต่กลไกดังกล่าวนี ้
ยังได้ก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการว่ามีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยหรือไม่ เพียงใด   
 ในเรื่องนี้ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 
ได้บัญญัติหลักการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไว้ใน	 มาตรา	 ๗๗	 วรรคหนึ่ง	 
ซึง่ก�าหนดให้ “รฐัพงึจัดให้มีกฎหมายเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น	และยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมาย 
ทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์	หรอืทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติ 
หรอืการประกอบอาชพีโดยไม่ชกัช้าเพือ่ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน...” และมาตรา	๗๗	 
วรรคสอง	 ตอนท้าย ซึ่งก�าหนดให้ “...เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว	 รัฐพึงจัดให้ 
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด	 โดยให้รับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย	 เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกบับรบิทต่าง	ๆ 	ทีเ่ปล่ียนแปลงไป”	รวมถงึการปฏริปูประเทศด้านกฎหมาย 
ตามมาตรา ๒๕๘ ค. (๑) ซึ่งได้ส่งผลให้หน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ได้
มีความพยายามสร้างแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเพื่อให้บรรลุผล
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อาทิ การที่นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่งต้ัง “คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
เพื่อก�ากับการปฏิรูปกฎหมาย”	 มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 
หรือกฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรค
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จุลนิติ

ต่อการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ได้เสนอแนวทางทีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายด้วยการ “สังคายนากฎหมาย	(Regulatory	Guillotine)”	ซึ่งเป็นกลไก
ที่หลายประเทศน�ามาปรับใช้ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐเม็กซิโก หรือสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น
 ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงได้พิจารณาเห็นสมควรขอท�าการ 
สมัภาษณ์และรบัฟังความคดิเหน็ทางวชิาการ ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะในประเดน็ 
เรือ่ง “การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้
และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย นายดิสทัต	 โหตระกิตย์	 สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 และ	 ดร.เดือนเด่น		 
นิคมบริรักษ์	 ผู ้อ�านวยการวิจัย	 ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจฝ่ายวิจัย 
เศรษฐกจิรายสาขา	สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย	(ทดีอีาร์ไอ) ทัง้นี ้เพือ่ให้ทราบ 
ถึงที่มาของแนวความคิด หลักการส�าคัญในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวกับการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและสภาพปัญหา 
และอุปสรรคที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงประสบการณ์และแนวทาง
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในลักษณะของการ “สังคายนากฎหมาย 
(Regulatory Guillotine)” ในนานาอารยประเทศ ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงแนวทาง
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของปริมาณ
กฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถศึกษา
และติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติ ฉบับนี้
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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จุลนิติ : ขอทราบที่มา แนวคิด และแนวทางปฏิบัต ิ
ที่ผ่านมาในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย รวมถึง
สภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายที่เกิดขึ้นในอดีตถึงปัจจุบัน

นายดิสทัต  โหตระกิตย์ : การทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายมีที่มาจากแนวโน้มของประเทศซึ่งใช้ระบบกฎหมายแบบ 
Civil Law ซึ่งมีการตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรจ�านวนเพิ่มมากข้ึน 
เรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่ผ่านไป จึงได้มีการคิดค้นมาตรการในการ 
ตรวจสอบเพือ่ทบทวนกฎหมายทีม่ผีลใช้บงัคบัอยูว่่ายงัคงมคีวามจ�าเป็น 
และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีอ่าจเปลีย่นแปลงไปหรอืไม่ ถ้าไม่เหมาะสม 
จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร และหากหมดความจ�าเป็นแล้วก็สมควร 
ยกเลิกเสีย เพราะกฎหมายเป็นภาระทั้งแก่ภาครัฐผู้มีหน้าที่บังคับการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นภาระแก่ประชาชนผู ้อยู ่ใต้บังคับ 
ของกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่รัฐใช้อ�านาจในการควบคุม  
การประกอบการของภาคเอกชนผ่านระบบการอนุญาต ซึ่งประเทศ 
ต่าง ๆ  ทัว่โลก ได้น�าแนวคดิดงักล่าวมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยสร้างกลไก 
ในการตรวจสอบความจ�าเป็นของการมกีฎหมายเพือ่น�ามาใช้กบักฎหมาย
ทีม่ผีลใช้บงัคบัอยูแ่ละกฎหมายทีจ่ะเสนอให้มขีึน้ใหม่ ทัง้น้ี มกีลไกส�าคัญ 
ส�าหรบักระบวนการก่อนการตรากฎหมาย คอื “การวเิคราะห์ผลกระทบ 
ในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Assessment : RIA)  
ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด เรื่อง Deregulation ที่ต้องให้รัฐลดบทบาท 
จากการเป็นผูค้วบคมุเอกชนในด้านการค้าและธรุกิจ โดยวธิกีารอนญุาต  

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ  ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา.

นายดิสทัต  โหตระกิตย์๑

“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพ่ือพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ”
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จุลนิติ

 

อนมุตั ิเป็นการให้รฐัมหีน้าทีเ่พยีงก�ากบัดแูลเท่านัน้ และมกีลไกส�าหรบักระบวนการหลงัจากทีม่กีฎหมาย
มผีลใช้บังคบัแล้ว คอื “การประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย” (Ex post evaluation of legislations) 
จึงจะก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้และการทบทวนความ
เหมาะสมของมาตรการในเรื่องนั้น ๆ

ส�าหรับพัฒนาการของแนวคิดดังกล่าวในประเทศไทยน้ัน อาจแบ่งได้เป็นสองช่วง กล่าวคือ  
ช่วงก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้และภายหลังรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว กล่าวคือ ก่อนรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะ 
ที่เป็นองค์กรซึ่งท�าหน้าที่ในการตรวจสอบร่างกฎหมายของรัฐบาล เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งเป็นผู ้เสนอร่างกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของตน มักจะไม่ได้ 
ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ ๒ ประการ กล่าวคือ     

(๑) ประการแรก การไม่ได้พิจารณาถึงความจ�าเป็นว่าสมควรจะต้องมีการออกกฎหมาย 
ใหม่หรือไม่ ส่วนใหญ่เมื่อมีเหตุการณ์หรือปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีการออกกฎหมายมาเพื่อจะอ�านวย 
ความสะดวกแก่การบังคับการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังไม่มีการน�าแนวคิดเรื่อง 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มาใช้ หรือหากมีการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนได้เสียก็มิได้น�ามาใช้ประกอบการพิจารณาอย่างจริงจังในทุกขั้นตอนของการตรากฎหมาย 
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีมติคณะรัฐมนตรีก�าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบท�าการตรวจสอบความจ�าเป็น 
ก่อนที่จะเสนอร่างกฎหมาย (Checklist) ต่อคณะรัฐมนตรี แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้น�ามาใช ้
เพื่อวิเคราะห์กันอย่างจริงจัง 

(๒) ประการที่สอง เมื่อมีการตราและบังคับใช้กฎหมายแล้วมิได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมายว่ายงัสอดคล้องกับความต้องการหรอืความเปลีย่นแปลงของสงัคมหรอืไม่ ซ่ึงก่อให้เกดิ 
ผลเสียตามมาหลายประการด้วยกนั เช่น ท�าให้กฎหมายมจี�านวนมากเกินความจ�าเป็น เกิดความซ�า้ซ้อน 
ของกฎหมาย สร้างต้นทุนแก่รัฐและเอกชน ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ เกิดการลิดรอนสิทธิ 
ของประชาชน หรือเป็นช่องทางในการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมายทั้งระบบและได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
เริ่มโดยการกระตุ ้นให้หน่วยงานผู ้เสนอร่างกฎหมายด�าเนินการตรวจสอบความจ�าเป็นในการ
ตรากฎหมาย (Checklist ๑๐ ประการ) อย่างจริงจังยิ่งขึ้น ปรับปรุงคู่มือตรวจสอบความจ�าเป็น
ในการตรากฎหมาย และแจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ช่วยให้มีการพิจารณาคุณภาพของกฎหมายได้ดีข้ึน
ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน ทั้งน้ี รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว
และเห็นชอบให้ตราพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้ึนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบกฎหมายที่อยู ่ในความ 
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

รับผิดชอบทั้งหมด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบ ซ่ึงต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ และก�าหนดให้รัฐมนตรีผู ้รักษาการตามกฎหมายมีหน้าที่จัดให้มี 
การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในทุก ๆ ๕ ปีที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ หรือเมื่อเห็นว่า 
จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย หรือได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ 
จากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชน หรือได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  
หรือเมื่อปรากฏว่ามิได้มีการใช้บังคับหรือปฏิบัติตามกฎหมายเกิน ๓ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ 
เพื่อพิจารณาคุณภาพของกฎหมาย และน�าไปสู่การแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์และบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท�าให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นและท�าให้ประเทศ 
มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ได้มีการ 
จัดท�ารายงานประจ�าปี ๒๕๕๙ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง 
จ�านวน ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงอีกจ�านวนหนึ่ง 
รวมทั้งสิ้น ๑๓๑ หน่วยงานแจ้งข้อมูลมายังส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรากฏว่ามีกฎหมาย 
ทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชกฤษฎีกา 
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฯ รวมทั้ งสิ้นมากกว ่า ๗,๐๐๐ ฉบับ ในการนี้  
มีกฎหมายเป็นจ�านวนกว่า ๗๐๐ ฉบับที่ยังไม่ได้แจ้งก�าหนดระยะเวลาที่จะทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นอกจากน้ี ยังพบปัญหาในเรื่องการด�าเนินการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายที่ยังไม่สอดคล้องกับขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ เช่น  
ไม่ได้มีการประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปหรือเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ส่งผลให้การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
มาจากมุมมองของหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายเพียงด้านเดียว ไม่ได้รับทราบถึง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายอย่างแท้จริง

ด้วยเหตุดังกล่าว ส่งผลให้การตรวจสอบผลกระทบในการตรากฎหมายและการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายถูกยกระดับความส�าคัญด้วยการน�าหลักการมาบัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมาตราดังกล่าวได้ก�าหนดกลไก 
การปฏริปูด้านกฎหมายไว้อย่างเป็นระบบ ก�าหนดให้รฐัพงึมกีฎหมายเท่าทีจ่�าเป็น ต้องมกีารด�าเนินการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย ต้องจัดให้มีการ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายก่อน 
การตรากฎหมาย และจดัให้มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายภายหลงัมกีารใช้บงัคบักฎหมายแล้ว  
อีกทั้งก�าหนดให้มีการควบคุมเนื้อหาของกฎหมายโดยให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  
และการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เท่าที่จ�าเป็น และในการก�าหนดโทษทางอาญาในกฎหมาย 
พึงท�าได้เฉพาะความผิดอาญาร้ายแรงเท่านั้น รวมถึงการก�าหนดให้มีการก�าหนดระยะเวลา 
ในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
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แนวทางปฏิบัติในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายภายหลังที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้แล้วนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนา 
กฎหมายได้ด�าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�าร่างกฎหมาย พ.ศ. ....  
เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  
หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมถึงหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ตามแนวทาง 
ของมาตรา ๗๗ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ในระยะเร ่งด ่วน” ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ กรรมการพัฒนากฎหมาย  
เป ็นประธานกรรมการ โดยมีอ�านาจหน้าที่พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย หรือกฎ  
ข้อบังคับ ที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
และการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินการตามอ�านาจ
หน้าที่ในระยะเร่งด่วนเป็นจ�านวน ๒ เรื่อง เรื่องแรก คือ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
ของประเทศที่ธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุกปี และเรื่องที่สอง คือ  
การทบทวนความเหมาะสมของกลไกของกฎหมายทีใ่ช้ระบบควบคมุผ่านการอนมุตัหิรอืการให้ใบอนุญาต
หรือขึ้นทะเบียน  โดยให้มีระบบอนุญาตและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่าที่จ�าเป็น

	จุลนิติ	 :	 ขอทราบถึงประสบการณ์และแนวทางการทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายด้วยการ “สังคายนากฎหมาย (Regulatory Guillotine)” ของนานา
อารยประเทศว่ามีหลกัการและรูปแบบอย่างไร และสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กับประเทศไทย
ได้หรอืไม่ เพยีงใด

นายดิสทัต	 	 โหตระกิตย์	 : การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายด้วยแนวทาง 
Regulatory Guillotine นั้น มีลักษณะเป็นการยกเลิกกฎหมายแบบฉับพลันเป็นจ�านวนหลายฉบบั 
พร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งกระบวนการในการพิจารณาว่ากฎหมายฉบับใดบ้างสมควรจะต้องยกเลิก 
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

หรือปรับปรุงใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่ากระบวนการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายตามปกติ และเป็น
แนวทางที่หลายประเทศได้น�ามาปรับใช้ในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายของประเทศตน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเกาหลีใต้ โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ได้ยกเลิกกฎหมาย กฎ หรือระเบียบต่าง ๆ  
เป็นจ�านวนกว่า ๕,๐๐๐ ฉบับ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเป็นจ�านวนกว่า ๒,๕๐๐ ฉบับ จากจ�านวน 
กฎหมายที่มีอยู่กว่า ๑๑,๐๐๐ ฉบับ ซึ่งผลที่ได้จากการยกเลิกและแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้ก่อให้เกิด 
ประโยชน์ทั้งด้านการสร้างงาน ลดภาระของประชาชนในการติดต่อกับภาครัฐ ลดภาระของภาครัฐ  
การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และจ�านวนผู ้ว ่างงานลดลง และต่อมาได้มีการออก
กฎหมายเพื่อรองรับการจัดตั้ง Regulatory Reform Committee และการออกกฎหมายเก่ียวกับ 
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย แต่ทั้งนี้ การที่ประเทศเกาหลีใต้สามารถด�าเนินการในเรื่องนี ้
ได้ประสบผลส�าเร็จก็เนื่องมาจากทุกภาคส่วนได้มีความเห็นพ้องต้องกันในการน�าแนวทางดังกล่าว 
มาปรับใช้เพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

ดงันัน้ การจะน�าแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายด้วย Guillotine Approach 
มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้หรือไม่ จึงต้องพิจารณาด้วยว่าสภาพการณ์และลักษณะของ
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในประเทศพร้อมที่จะรองรับกระบวนการแบบนี้หรือไม่ และทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐได้มีความเห็นพ้องด้วยกับแนวทางดังกล่าวด้วยหรือไม่ รวมถึงต้องแน่ใจ 
ด้วยว่าเมื่อได้ยกเลิกกฎหมายฉบับใดแล้วการท�าภารกิจตามที่กฎหมายน้ันก�าหนดไว้ยังคงสามารถ 
ด�าเนินการต่อไปได้ โดยสามารถใช้กฎหมายเรื่องอ่ืนหรือใช้มาตรการทางบริหารด�าเนินการได ้
โดยไม่ต้องมีกฎหมายรองรับ นอกจากนี้ การยกเลิกกฎหมายฉบับใดจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียด 
รอบคอบด้วยว่าจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองของการด�าเนินการของภาครฐัทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในกฎหมาย 
ฉบับที่จะยกเลิกด้วย

จลุนติิ : เพ่ือให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู ในทศันะของท่านเหน็ว่า
ควรมีแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอย่างไร และเพือ่พฒันากฎหมาย 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ท่านเห็นว่ากฎหมายลักษณะใดบ้าง 
ที่อาจไม่มีความจ�าเป็นอีกต่อไป หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งควรจะต้องปรับปรุง 
หรอืยกเลกิโดยเร่งด่วน

นายดิสทัต  โหตระกิตย์ : ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเรียนว่า 

ด้วยบทบาทและภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบันมีเป้าหมายหลัก คือ การตรากฎหมาย 

เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือเพื่อสร้างความสมดุลของการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้องตาม 

หลกันติธิรรมและเพือ่สร้างเสรมิความเข้มแขง็ด้านเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

จงึย่อมส่งผลให้มกีารตรากฎหมายเป็นจ�านวนหลายฉบบั ประกอบกบัระยะเวลาทีจ่�ากดัในการปฏบิตัหิน้าที ่

ของสภานติิบัญญติัแห่งชาติ ท�าให้กฎหมายทีต่ราขึน้บางฉบบัอาจไม่ได้ผ่านการด�าเนินการวเิคราะห์วจิยั 
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อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากนัก หรืออาจไม่ได้รื้อโครงสร้างกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ แต่อย่างไรก็ดี  

ในการตรากฎหมายหรือปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๗๗ นั้น ก็จะต้องพิจารณาถึงหลักการส�าคัญของรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วย ซึ่งมีแนวทาง 

ในการพิจารณาคือ การจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น การตรากฎหมายต้องมุ่งคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ (Quality and Efficiency) มากกว่าจ�านวน (Quantity) ของกฎหมายที่ตราขึ้น และ

ต้องมีกระบวนการเพื่อให้ประชาชนยอมรับกฎหมายอย่างเป็นระบบ 

 ส�าหรับลักษณะของกฎหมายที่ควรจะต้องปรับปรุงหรือยกเลิกโดยเร่งด่วน นั้น ทางส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา จะพิจารณาศึกษากฎหมายที่มิได้มีการใช้บังคับหรือมิได้มีการปฏิบัติตาม 

เป็นล�าดับแรก และล�าดับต่อมาจะพิจารณาศึกษากฎหมายในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเป็นปัญหาส�าคัญ

เร่งด่วนของประเทศ อาทิ การพิจารณาศึกษาถึงสภาพปัญหากรณีสภาวการณ์กฎหมายอาญาเฟ้อ  

(Over-criminalisation) ของประเทศไทย โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง  

“คณะอนุกรรมการด�าเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์ 

จากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่ม่สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย” โดยคณะอนุกรรมการชดุนี ้

ได้มีแนวทางการด�าเนินการโดยศึกษากฎหมายที่ก�าหนดโทษอาญาโดยไม่จ�าเป็น และยกตัวอย่าง

กฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ในการน้ี ได้เสนอหลักเกณฑ์ในการก�าหนดการกระท�าที่เป็น 

ความผิดอาญา (Criminalisation) ไว้ด้วยเพือ่เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ ซึง่เมือ่ 

ได้หลกัเกณฑ์ในการก�าหนดโทษอาญาแล้ว หากเห็นว่ากฎหมายใดไม่ควรก�าหนดโทษอาญาก็จะพิจารณา 

เปลี่ยนเป็นโทษในรูปแบบอื่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะก�าหนดโทษทางปกครองแทน และอาจจ�าเป็นต้องม ี

กฎหมายกลางว่าด้วยการด�าเนินคดีที่มีโทษปรับทางปกครอง เพื่อเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับ 
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

การปรับทางปกครองในท�านองเดียวกันกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่น�าไปใช้กับกระบวนการออกค�าสั่งทางปกครองที่ออกตามกฎหมายต่าง ๆ

 จลุนติ ิ: บทสรปุส่งท้ายและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

นายดิสทัต โหตระกิตย์ : เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันได้มีเครื่องมือที่รองรับ 
การตรวจสอบผลกระทบในการตรากฎหมายและการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทีเ่พิม่มากข้ึน 
กว่าในอดีตทีผ่่านมา ไม่ว่าจะเป็นการบญัญตัหิลกัการเรือ่งการตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย 
และเรือ่งการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไว้ในรฐัธรรมนูญ การมคีณะกรรมการพฒันากฎหมาย
เพื่อท�าหน้าที่ศึกษาวิจัยว่ากฎหมายใดมีบทบัญญัติไม่เหมาะสมแก่กาลสมัยและสมควรปรับปรุงแก้ไข 
หรือสมควรมีกฎหมายใดขึ้นใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกร่างหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป  
และการมีคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาปรับปรุง 
หรือยกเลิกกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือ
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

 ดังนั้น จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ฝ ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติควรที่จะร่วมกันผลักดัน 
อย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั เพือ่ให้มกีารทบทวนและปรบัปรงุกลไกตามกฎหมายต่าง ๆ  ให้มคีวามเหมาะสม  
และปรบัเปลีย่นบทบาทของภาครฐัจากผูค้วบคมุ (Controller) การด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ผ่านการอนมุตัิ  
อนุญาต ออกใบอนุญาต ฯลฯ มาเป็นผู้ส่งเสริมหรืออ�านวยความสะดวก (Facilitator) แก่เอกชน 
ซึง่เป็นผูป้ระกอบกจิการต่าง ๆ  และเป็นกรรมการคอยก�ากับดแูล (Regulator) ให้ผูป้ระกอบการสามารถ 
ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกติกาที่วางไว้ รวมทั้งบังคับให้มีการท�า RIA และการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมายอย่างจริงจังและเป็นระบบ ซ่ึงในส่วนน้ีส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็ม ี
ความรับผิดชอบในการจัดอบรม การสัมมนา และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ทั้งภาครัฐ คือ หน่วยงาน 
ของรฐัทีเ่สนอร่างกฎหมาย ภาคเอกชน และประชาชน เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 
ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากที่สุด 
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จุลนิติ : ขอทราบที่มา แนวคิด และแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีผ่านมาในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย รวมถึง
สภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีส�าคัญอันเก่ียวกับการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายที่เกิดขึ้นในอดีตถึงปัจจุบัน 

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ : แนวคิดในการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายที่ผ่านมาน้ัน มีที่มาจากความพยายาม 
ของรัฐบาลในการปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธรุกิจ (Ease of Doing Business) ทีธ่นาคารโลก (World Bank) 
ได้จัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ เนื่องจากเป็นตัวแปร 
ที่ส�าคัญอย่างหน่ึงต่อการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ  
โดยหลกัเกณฑ์ทีส่�าคญัในการพจิารณาของธนาคารโลกมอียู ่๔ ประเดน็หลกั 
ได้แก่ ขั้นตอนในการด�าเนินการที่ง่ายและสะดวก (Easier) ค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินการที่ต�่า (Cheaper) กฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อ 
ต่อการด�าเนินการ (Smarter regulations) และมรีะยะเวลาในการด�าเนนิ
การที่รวดเร็ว (Faster) 

	ท้ังนี้	 จากดัชนีชี้วัดความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในป	ี 
ค.ศ.	 ๒๐๐๙	ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับโดยอยู่ในล�าดับที่	 ๑๒	 
ซึง่หากเปรยีบเทียบกบัในปี	ค.ศ.	๒๐๑๖	หรอืเมือ่ปีท่ีผ่านมา	ท่ีประเทศไทย 
ได้รับการจัดอันดับโดยอยู่ในล�าดับที่	๔๖	จะพบว่าประเทศไทยได้รับ 
การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
สะท้อนให้เหน็ว่ากฎหมายของประเทศไทยไม่ได้มกีารปรบัปรงุหรอืยกเลกิ
เพื่อให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสมหรือเพียงพอ ด้วยเหต ุ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑ผูอ้�านวยการวจิยั ด้านการบรหิารจดัการระบบเศรษฐกจิฝ่ายวจิยัเศรษฐกจิรายสาขา สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
(ทีดีอาร์ไอ).

ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์๑

“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพ่ือพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ”
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

ดังกล่าวจงึท�าให้รฐับาลได้ตัง้เป้าหมายให้ประเทศไทยได้รบัการจดัอนัดบัความยากง่ายในการประกอบ
ธรุกิจทีด่ขีึน้ อนัเป็นทีม่าของการก�าหนดหลกัการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไว้ในรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคหน่ึง ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มี 
กฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น	และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้อง 
กับสภาพการณ์	หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให ้
เป็นภาระแก่ประชาชน...” และมาตรา ๗๗ วรรคสอง ตอนท้าย ซึ่งบัญญัติว่า “...เมื่อกฎหมาย 
มีผลใช้บังคับแล้ว	 รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด	 
โดยให้รบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้องประกอบด้วย	เพือ่พฒันากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและ 
เหมาะสมกับบริบทต่าง	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป”  รวมถึงการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ตามมาตรา 
๒๕๘ ค. (๑) ที่ก�าหนดให้มีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ีให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด�าเนินการโดยคณะกรรมการ
เพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระ 
แก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกนัการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ

 ส�าหรับแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้น พบว่ารัฐบาล 
ชุดต่าง ๆ ที่ผ่านมาทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างได้มีความพยายามในการสร้างมาตรการในการปฏิรูป
กฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจหรือการด�ารงชีวิตของประชาชน โดยบางส่วน 
มีความคืบหน้าไปพอสมควร แต่บางส่วนอาจยังไม่เหมาะสมหรือเพียงพอกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
ทีมี่กฎหมายเป็นจ�านวนมาก ตวัอย่างเช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้มคี�าสัง่ส�านักนายกรฐัมนตรทีี ่๔๖/๒๕๔๔ 
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ แต่งตั้ง “คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ”	
จ�านวน ๒๔ คน ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ โดยมีหน้าที่พิจารณาศึกษากฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เพื่อเสนอให้ยกเลิก
หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและทันสมัย หรือด�าเนินการยกร่างขึ้นใหม่ รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

บังคับใช้กฎหมายส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
การปกครอง ซึง่ผลงานทีส่�าคญัของคณะกรรมการชดุนีคื้อ	การยกเลกิกฎหมายท่ีล้าสมยัหรอืเป็นอปุสรรค 
ต่อการพัฒนาประเทศเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	๔๗	ฉบับ๒  และการก�าหนด “หลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
ความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย (Checklist) ๑๐ ประการ” ขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการเสนอให้มกีฎหมาย ยกร่างกฎหมาย และพจิารณากฎหมาย ต้องตอบค�าถาม 
ตามทีก่�าหนดไว้ ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการน�าหลกัเกณฑ์การวเิคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย หรอื “Regulatory 
Impact	Analysis” หรือเรียกโดยย่อว่า “RIA” ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาของประเทศ 
ในกลุม่องค์การเพือ่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา หรอื OECD เพือ่มาปรบัใช้เป็นกลไกหลกั
ในการเสนอร่างกฎหมาย 

 อย่างไรกด็ ีแม้ประเทศไทยจะมหีลกัเกณฑ์ในการจดัท�า	RIA	ท่ีเป็นมาตรฐานสากล	แต่คณุภาพ
ของรายงานทีจั่ดท�าขึน้จริงนัน้ในทางปฏบิติัยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว ทัง้น้ี เน่ืองจากสภาพ
ปัญหาและอปุสรรคทีส่�าคญัเกีย่วกบัขัน้ตอนหรอืกระบวนการในการท�า RIA ทีถ่กูต้อง	กล่าวคอื	การท�า	RIA	 
ของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นขั้นตอน	 “ภายหลังเมื่อมีการยกร่างกฎหมาย”	 ซึ่งตามหลักการ 
ทีถู่กต้องแล้วในการท�า	RIA	ควรด�าเนนิการ	“ก่อนการยกร่างกฎหมาย”	เพราะหากท�า	RIA	ภายหลงัทีม่ี 
การร่างกฎหมายแล้วจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มากนัก เนื่องจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเนื้อหาสาระของกฎหมายมาตั้งแต่แรก ดังนั้น จึงไม่สามารถปรับปรุง
แก้ไขเนือ้หาของกฎหมายได้เท่าทีค่วร และหน่วยงานทีเ่สนอกฎหมายทีย่งัไม่เข้าใจต่อกระบวนการ RIA  
อาจจะมองว่าการท�า RIA เป็นอุปสรรค มิใช่เครื่องมือที่จะช่วยให้กฎหมายมีความครบถ้วนสมบูรณ์
หรือได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ในการท�า RIA ยังขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

๒พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖.
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

ของผู ้มีส่วนได้เสียและของสาธารณชน รวมทั้งยังขาดหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
และติดตามคุณภาพของการท�า RIA ซ่ึงในที่สุดกระบวนการในการวิเคราะห์ผลกระทบในการ 
ออกกฎหมาย หรือการท�า RIA จะเป็นเพียงเอกสารประกอบการเสนอร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ
ด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดเท่านั้น

 เมือ่พจิารณาแล้วจะเห็นได้ว่าในส่วนของประเทศไทยน้ัน ทีผ่่านมาแม้จะมคีวามพยายามในการ 
ก�าหนดมาตรการเพือ่ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอยูบ้่าง แต่ก็ยงัไม่ได้มมีาตรการใดทีก่�าหนดให้ 
ต้องมีการพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในเนือ้หาหรอืบทบญัญตัขิองกฎหมาย จนกระทัง่ 
ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	จงึได้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘๓ 

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพฒันากฎหมาย ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เพือ่เป็นกลไกผลกัดนั 
ให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับทุกรอบระยะเวลา 
รวมทั้งเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาด�าเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
ที่ชัดเจน โดยมีสาระส�าคัญในการก�าหนดให้ผู ้รักษาการตามกฎหมายต่าง	 ๆ	 มีหน้าที่จัดให้มี 
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกรอบ	๕	ปี	หรือจะทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
ก่อน	๕	ปีก็ได้หากเห็นว่าจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายน้ัน หรือเมื่อได้รับ 
หนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชนทั่วไป และรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการเห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะน้ันมีเหตุผลอันสมควร หรือเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย หรือในกรณทีี่ปรากฏว่ามิไดม้ีการบงัคบัใช้หรือปฏิบตัิตามกฎหมาย
เกิน ๓ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ 

 จลุนติ ิ: ในทศันะของท่านเหน็ว่า กลไกในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น มีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อสภาวการณ์เกี่ยวกับ
จ�านวนกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันหรือไม่ เพียงใด

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ : แม้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะได้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกผลักดันให้มีการพิจารณาทบทวน 
ความเหมาะสมของเนื้อหาหรือบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับทุกรอบระยะเวลา รวมทั้งเพื่อให้มี 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาด�าเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทีช่ดัเจน ซ่ึงเป็นหลกั
การที่ดีก็ตาม แต่หากพิจารณาถึงกลไกในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับดังกล่าวที่ก�าหนดให้ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมายต่าง ๆ  ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการและควบคุมให้มีการปฏิบัติการตามกฎหมาย เป็นผู้มีหน้าที ่
จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย หากเปรียบเทียบจากประสบการณ์ของต่างประเทศ 

๓อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ประกอบกบั 
มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 
บรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยพระราชกฤษฎกีาฉบบันี ้ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่๘ กนัยายน ๒๕๕๘  
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป.
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จะพบว่าในการเสนอให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ถ้าก�าหนดให้ภาครัฐเป็นผู้เสนอ 
ในการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายจะท�าได้ส�าเร็จเพียงแค่ร้อยละ ๑๐ ของจ�านวนกฎหมายท่ีควรจะ 
ปรบัปรงุหรอืยกเลิกอย่างแท้จรงิ เพราะหน่วยงานของรฐัต้องการจะรกัษาอ�านาจทีม่อียูต่ามกฎหมายไว้ 
จึงเห็นว่ากลไกการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว ้
ในพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจจะยังไม่เหมาะสม 
หรือเพียงพอต่อสภาวการณ์เกี่ยวกับจ�านวนกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีกฎหมาย 
เป็นจ�านวนมาก ดงันัน้ กระบวนการในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายจงึควรให้บคุคลภายนอก 
(third party) ที่ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายด้วย

 จุลนิติ : ขอทราบถึงประสบการณ์และแนวทางการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายด้วยการ “สังคายนากฎหมาย (Regulatory Guillotine)” ของนานา
อารยประเทศว่ามหีลกัการและรูปแบบอย่างไร และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
ได้หรือไม่ เพียงใด

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ : “การสังคายนากฎหมาย” (Regulatory Guillotine) 
เป็นกลไกส�าหรับพิจารณากฎหมายจ�านวนมากในครั้งเดียวเพื่อยกเลิกกฎหมายที่ไม่จ�าเป็นอีกต่อไป 
และปรับปรุงกฎหมายให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามมากขึ้น โดยใช้วิธีการที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต�่า  
และมส่ีวนร่วมจากสาธารณะ โดยมีหลกัการส�าคญั คอื กฎหมายใดทีไ่ม่จ�าเป็นจะถกูยกเลกิ ส่วนกฎหมาย
ที่จ�าเป็นแต่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจหรือการด�ารงชีวิตของประชาชนจะถูกปรับปรุงแก้ไขเพื่อลด 
ขั้นตอนหรือความยุ่งยากซับซ้อนลง (simplified) ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวหากประสบความส�าเร็จ
ย่อมจะช่วยลดต้นทุนและความไม่แน่นอนของการประกอบธุรกิจที่เกิดจากกฎหมาย ท�าให้เพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การลงทุน และการสร้างงาน

 ในส่วนการน�าแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายด้วยการสังคายนากฎหมาย 
(Regulatory Guillotine) มาปรบัใช้กบัประเทศไทยนัน้ สิง่ทีม่คีวามแตกต่างจากแนวทางการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมายที่ผ่านมาก็คือ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายจะต้องไม่อยู่ภายใต ้
การด�าเนนิการจากหน่วยงานผูบ้งัคับใช้กฎหมายแต่เพยีงภาคส่วนเดียวดังเช่นท่ีผ่านมา	เพราะกลไก 
การด�าเนนิการ	Regulatory	Guillotine	จะมคีณะท�างานกลาง	(Guillotine	Unit)	ซึง่ได้รบัการแต่งต้ัง 
จากรัฐบาลเพื่อขับเคล่ือนเรื่องนี้โดยเฉพาะ	 และกฎหมายที่เข้าสู่การด�าเนินการจะถูกพิจารณา 
จาก	๓	ภาคส่วน	คือ 

 ๑)	หน่วยงานผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย	
	๒)	ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง	และ	
	๓)	คณะท�างานกลาง	
 ภายหลังการพิจารณาทั้ง ๓ ภาคส่วนแล้ว คณะท�างานกลางจะจัดท�าข้อเสนอแนะโดย 

แบ่งกฎหมายออกเป็น	๓	กลุ่ม	 คือ	๑)	คงเดิม	๒)	ยกเลิก	และ	๓)	ปรับปรุง เพื่อที่คณะรัฐมนตรี 
จะได้น�าเรื่องเข้าสู ่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

ตามข้อเสนอแนะของคณะท�างานกลางต่อไป 
ซึ่งเป็นกลไกที่หลายประเทศได้น�ามาปรับใช้ เช่น  
สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐ 
สงัคมนยิมเวียดนาม เป็นต้น แต่ประเทศทีโ่ดดเด่น 
มากที่สุดคือ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้ทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายภายในประเทศด้วยวธิ ี
สงัคายนากฎหมายเพือ่ความอยูร่อดของเศรษฐกจิ 
ของประเทศในช่วงภายหลังวิกฤตกิารเงนิในเอเชยี 
เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในการสังคายนากฎหมาย
ของสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งดังกล่าวใช้ระยะ 
เวลาเพียงแค่ ๑๑ เดือน ท�าให้เกาหลีใต  ้
สามารถยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีความจ�าเป็นไปได ้
ประมาณครึ่งหนึ่งของจ�านวนกฎหมายที่มีอยู ่
ทัง้หมดกว่า ๑๐,๐๐๐ ฉบบั และปรบัปรงุกฎหมาย 
ได้อีก ๑ ใน ๔ ส่วนของจ�านวนกฎหมายที่มีอยู่ 
ทั้งหมด ส่งผลต่อจัดอันดับความยากง่ายในการ 
ประกอบธุรกิจของประเทศเกาหลีใต้ให้มีอันดับที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากเดิมในปี ค.ศ. ๒๐๐๙  
ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีได้รับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ ๒๐  
แต่ล่าสดุในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ สาธารณรฐัเกาหลไีด้รบัการจัดอันดบัความยากง่ายในการประกอบเศรษฐกจิ
เป็นอันดับที่ ๕ 

 จุลนิติ : เพ่ือให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในทัศนะของท่าน
เห็นว่าควรมีแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอย่างไร และเพื่อพัฒนา
กฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกบับรบิทของประเทศ ท่านเหน็ว่ากฎหมายลกัษณะใด
บ้างท่ีอาจไม่มคีวามจ�าเป็นอกีต่อไป หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งควรจะต้องปรับปรุง 
หรือยกเลิกโดยเร่งด่วน

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ : ส�าหรับแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
เพือ่ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญน้ัน ปัจจุบนัคงต้องฝากความหวงัไว้กับ “คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาก�ากับการปฏิรูปกฎหมาย”	ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดน้ีขึ้น โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ  
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ และมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาและกรรมการ และกรรมการอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้แทนภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยคณะกรรมการฯ มอี�านาจหน้าทีพ่จิารณาปรบัปรงุหรอืยกเลกิกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั  
ที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ 
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เพือ่ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ปรบัปรงุกฎหมายทีไ่ม่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏริปูประเทศ  
ซึ่งคณะกรรมการ ดังกล่าว ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ 

 ระยะแรก	 การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  
เพื่อท�าให้บรรลุเป้าหมายต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศที่ดีข้ึน  
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

	ระยะที่สอง การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและการให้ 
ใบอนุญาต (permit and licensing) เน่ืองจากกลไกตามกฎหมายของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ 
จ�านวนมากยงัใช้ระบบควบคมุผ่านการอนุมตั ิอนุญาต หรอืออกใบอนุญาต ฯลฯ กับการประกอบกจิการ
เกือบทุกประเภทซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งสร้างต้นทุนในการบังคับใช้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และต้นทุนในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นต้นทุน
ทั้งที่ค�านวณเป็นเงินได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบค�าขออนุญาต ค่าค�าขอต่าง ๆ 
ค่าธรรมเนียมการอนุญาต เป็นต้น และต้นทุนที่ไม่สามารถค�านวณเป็นเงินได้ เช่น เวลาที่ต้องใช้ 
ในการด�าเนินการ แต่อุปสรรคที่ส�าคัญคือ การเข้าถึงฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ
และการให้ใบอนญุาตดงักล่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกฎหมายล�าดบัรอง ซึง่ปัญหาดงักล่าวคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาก�ากับการปฏิรูปกฎหมายได้มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ คือ การก�าหนดเงื่อนไขว่า “กฎหมาย 
ทีจ่ะใช้กบัประชาชนทกุฉบบั	ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดบัพระราชบญัญตัหิรอืกฎหมายล�าดบัรองลงมา	 
จะต้องขึ้นทะเบียนกลางไว้ทั้งหมด	ซึ่งเป็นทะเบียนท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงโดยระบบออนไลน์ได	้ 
และสามารถค้นหากฎหมายได้ตามหมวดหมู	่ส่วนกฎหมายฉบบัใดท่ีไม่ปรากฏในฐานข้อมลูทะเบยีน
กลางดังกล่าว	จะไม่สามารถบังคับใช้ในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ใดได้	ตามบทบัญญัติของ	มาตรา	๘	 
แห่งพระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ซึง่ระบไุว้ว่า	“ข้อมลูข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ 
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ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะน�ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณ 
แก่ผูใ้ดไม่ได้ เว้นแต่ผูน้ัน้จะได้รูถ้งึข้อมลูข่าวสารนัน้ ตามความเป็นจรงิมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร” 
ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลกฎหมำยทั้งระดับพระรำชบัญญัติและกฎหมำย
ล�ำดับรองลงมำ อันจะทรำบได้แน่นอนว่ำกำรอนุมัติและกำรให้ใบอนุญำตได้ปรำกฏอยู่ในกฎหมำย 
ฉบับใดบ้ำง 

 ระยะที่สาม การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเฉพาะด้าน เช่น ด้ำนควำมมั่นคง  
ดำ้นสังคม หรือด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ : กำรบัญญัติหลักกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ รวมถึงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
เพื่อกำรปฏิรูปกฎหมำย นับว่ำเป็นแนวโน้มที่ดีส�ำหรับกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย 
ของประเทศไทย แต่อย่ำงไรกต็ำม กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยย่อมกระทบต่ออ�ำนำจหน้ำที ่
ของหน่วยงำนผู ้มีหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย จึงเป็นเรื่องธรรมดำที่จะเกิดแรงต้ำนจำกเจ้ำหน้ำที่ 
หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยด้วยกำรสงัคำยนำ
กฎหมำย ซึ่งเป็นกลไกส�ำหรับพิจำรณำกฎหมำยจ�ำนวนมำกในครั้งเดียวในลักษณะกำรเสนอให้ยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมำยทั้งหมด (Omnibus) โดยให้ผู้มีอ�ำนำจเกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นคณะรัฐมนตร ี
และรัฐสภำ ที่จะต้องพิจำรณำเพื่อคัดเลือกว่ำต้องกำรหรือไม่ต้องกำรกฎหมำยฉบับใด ตำมรำยชื่อ
กฎหมำยทีเ่สนอเพือ่พจิำรณำเท่ำนัน้ โดยไม่มกีำรพจิำรณำแยกส่วนเน้ือหำของกฎหมำยเป็นรำยมำตรำ 
จึงเป็นเร่ืองที่กระท�ำได้ยำกขึ้นไปอีก ดังนั้น กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยเพื่อให้บรรลุผล
ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญจะสำมำรถกระท�ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือประสิทธิผลเพียงใด  
จึงย่อมขึ้นอยู่กับกำรสนับสนุนที่ชัดเจนและจริงจังจำกรัฐบำล หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือต้องมีเจตจ�ำนง
ทำงกำรเมือง (political will) จำกระดับสูงสุดด้วย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๐18

“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

จุลนิติ
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