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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 หากจะกลาวถึง “จาํนวนกฎหมายและกฎระเบยีบตาง ๆ  ทีม่ใีชบงัคบัอยูในสงัคมบานเมอืงไทยเรา
ปจจุบัน” แลว จะพบวามีเปนจํานวนมากจนอยูในระดับท่ีอาจเรียกไดวามี “กฎหมายเฟอ” และ
หากจะนับจํานวนท่ีแนนอนของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ดังกลาวแลว อาจจะนับไดเฉพาะ
กฎหมายแมบทในระดบั “พระราชบญัญัติ” และกฎหมายลําดับรองประเภท “พระราชกฤษฎกีา” และ 
“กฎกระทรวง” เทาน้ัน สวนกฎหมายลาํดบัรองประเภทอืน่ ๆ  อาทิ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับ นัน้ 
คงเปนการยากที่จะนับจํานวนตัวเลขท่ีชัดเจนได เพราะกฎหมายลําดับรองเหลานี้เปนการกําหนด
รายละเอียดปลีกยอยของการปฏิบัติหรือดําเนินการตาง ๆ  ตามกฎหมายท่ีใหอํานาจอันมีข้ันตอนในการ
ออกมาใชบังคับไดโดยไมยุงยากซับซอนและมีเปนจํานวนมาก นอกจากน้ี ยังมีอีกเปนจํานวนไมนอย
ที่ไมไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหสาธารณะไดรับรูรบัทราบกันโดยทั่วไป 
 ดวยความสาํคญัของสภาพปญหาทีม่กีฎหมายเปนจาํนวนมากอนัอาจสงผลกระทบตอประสทิธภิาพ
ในการบังคับใชกฎหมายและสรางภาระหรือความยุงยากลาชาในกระบวนการตาง ๆ แกประชาชน
จนเกนิสมควร ประกอบกบัเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการจดัทาํกฎหมาย รวมทัง้พฒันาคณุภาพของเนือ้หา
กฎหมายใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนตรงตาม
ความตองการของประชาชนและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ จึงมีแนวคิดที่จะทําการ “ปฏิรูปกฎหมาย” 
เกดิขึน้ในปจจบุนั อนัเปนทีม่าของบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) โดยกําหนดมาตรการทางกฎหมายในหลายสวน 
ทั้ง “มาตรการทั่วไป” เพ่ือใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน “มาตรการกอนการตรากฎหมาย” 
เพ่ือวางหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทํารางกฎหมาย “มาตรการภายหลังเม่ือกฎหมายมผีลใชบงัคบัแลว” 
เพื่อประเมินความสัมฤทธิผลของการมีกฎหมาย และ “มาตรการควบคุมเนื้อหาของรางกฎหมาย” 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายใหดียิ่งขึ้น

 ๑จดัโดย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดการสัมมนา เรือ่ง “รางพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” เม่ือวันพุธท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หอง Mandarin AB ชั้น ๑ โรงแรมแมนดาริน (สามยาน) กรุงเทพมหานคร.
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รางพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... 

กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย๑
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

 ทัง้นี ้เพือ่ใหมาตรการตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูดงักลาวเกดิความชดัเจน รวมทัง้มกีลไก
ที่สามารถดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักการ
ตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล จึงไดมีการยก “รางพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” ขึ้น เพื่อเปน
“กฎหมายกลาง” สําหรับกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และข้ันตอนในการดําเนินการ รวมท้ัง
หนาท่ีและอํานาจของหนวยงานของรัฐท่ีตองปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค.
ดานกฎหมาย (๑) ใหเกิดความสอดคลองและมีแนวทางปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน
 ดงันัน้ เพือ่เปนการเผยแพรและประชาสมัพนัธใหทกุภาคสวนท่ีเกีย่วของไดมคีวามรู ความเขาใจ 
ในหลกัการและเนือ้หาสาระสําคญัของรางพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... รวมทั้งเปดโอกาสใหองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นและใหขอมูลขอเสนอแนะเกีย่วกบัเรือ่งดังกลาว สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา จงึไดจดั
ใหมกีารสมัมนา เรือ่ง “รางพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทํารางกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ทีผ่านมา โดยการจดัสัมมนาในคร้ังน้ี นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกลาว
เปดการสัมมนา จากนั้น มีการอภิปรายและตอบขอซักถามในหัวขอ เรื่อง “หลักการและสาระสําคัญ
ของรางพระราชบัญญตัหิลกัเกณฑการจดัทํารางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ. ....” ประกอบดวย ศาสตราจารยพเิศษธานิศ เกศวพทิกัษ กรรมการพฒันากฎหมาย และผูพพิากษา
อาวโุสในศาลฎกีา  รองศาสตราจารยสดุา วศิรตุพชิญ  กรรมการพฒันากฎหมาย และกรรมการปฏริปู
ประเทศดานกฎหมาย และ นายจุมพล ศรีจงศิริกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา กองพัฒนากฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี นายอรรถสิทธิ์ กันมล ผูอํานวยการกองพัฒนากฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูดําเนินรายการและวิทยากร รวมท้ังมีการบรรยายพิเศษ
ในหัวขอ เร่ือง “แนวคิดและที่มาของรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” โดย นายมีชัย 
ฤชุพันธุ ประธานกรรมการพัฒนากฎหมายและประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ

 โดยการอภิปรายในหัวขอ เรื่อง “หลักการและสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” โดย ศาสตราจารยพิเศษ
ธานิศ เกศวพิทักษ กรรมการพัฒนากฎหมายและผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา รองศาสตราจารยสุดา 
วศิรุตพิชญ กรรมการพัฒนากฎหมายและกรรมการปฏริูปประเทศดานกฎหมาย นายอรรถสิทธ์ิ กนัมล 
ผูอาํนวยการกองพฒันากฎหมาย สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา และนายจมุพล ศรีจงศริกิลุ นกักฎหมาย
กฤษฎีกา กองพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 รองศาสตราจารยสุดา วิศรุตพิชญ กรรมการ
พัฒนากฎหมายและกรรมการปฏิรูปประเทศดาน
กฎหมาย ไดแสดงความคดิเหน็วา บทบญัญตัมิาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญ ถือเปนหลักการสําคัญในการพัฒนา
คณุภาพของกฎหมายใหเปนกฎหมายทีด่ี สอดคลองกบั
สภาพความตองการของสังคม และเปนไปเพือ่ประโยชน
สวนรวม เนื่องจากจะตองมีการวิเคราะหผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้และมกีารรบัฟงความคดิเหน็อยางรอบดาน
กอนการตรากฎหมาย ตลอดจนมกีารประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของกฎหมายเม่ือมีผลใชบังคับแลวเพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสม
กบับรบิทของสงัคม มาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑)
ของรัฐธรรมนูญ จึงไดกําหนดผลของการปฏิรูป
ด้านกฎหมายรองรับไวอยางชัดเจน๒ เพื่อใหเกิด
สภาพบังคับท่ีจะตองนําหลักการของมาตรา ๗๗ 
ไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 ทั้งนี้ ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบนโยบายการปฏิรูป
กฎหมายในสวนทีเ่กีย่วกบัฝายบรหิารเพือ่วางกรอบการดาํเนนิการในเรือ่งดงักลาว โดยเฉพาะการกาํหนด
ใหมีการตรวจสอบความจําเปนในการออกกฎหมายอยางเครงครัด และตอมาไดมีมติเมื่อวันที ่
๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการจัดทําและเสนอรางกฎหมายเพ่ือรองรับการดําเนินการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยเครงครัด แตอยางไรก็ตาม 
การดําเนินการดังกลาวเปนเพียงชวงเริ่มตนและเปนไปอยางจํากัด เพราะแมจะมีกลไกและชองทาง
เผยแพรรางกฎหมายใหประชาชนไดรับรูและรวมแสดงความคิดเห็น แตยังมีผูรับรูรับทราบเปนจํานวนนอย
และไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร 
 ดงันัน้ เพือ่ใหการดาํเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญูเกดิผลอยางเปนรปูธรรม จงึจาํเปน 
ตองมีการกําหนดกลไกเกี่ยวกับหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจนและมีสภาพบังคับ
รวมท้ังจัดใหมีกลไกในการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนนิการทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยการ
มสีวนรวมจากทกุภาคสวน ตลอดจนตองจดัชองทางใหประชาชนหรอืผูไดรบัผลกระทบจากกฎหมาย
ไดรบัทราบและเขาใจถงึสาระสาํคญัและความจาํเปนของการเสนอกฎหมายไดโดยงาย เพือ่สงเสรมิ
ใหเกิดการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ซึง่การตรากฎหมายโดยยกรางเปน “รางพระราชบญัญตัิ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ....” ที่มีหลักการ

 ๒มาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรฐัธรรมนญู ไดกาํหนดผลของการปฏริปูดานกฎหมายวาจะตอง “มกีลไกใหดาํเนนิการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ที่ใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหสอดคลองกับหลักการตาม
มาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการ
เพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนและไมสรางภาระแกประชาชนเกินความจําเปน เพ่ิมความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”.
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creo




ก.ย. - ต.ค. ๖๑๗๖

รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

และสาระสําคัญครอบคลุมถึงเรื่องดังกลาวเพ่ือใชบังคับตอไปในครั้งน้ี ถือเปนแนวทางการดําเนินการ
ทีจ่ะชวยใหผลอนัพงึประสงคดงักลาวบรรลผุลสาํเรจ็ และเปนการสอดคลองกับประเดน็ปฏิรปูกฎหมาย
ขอท่ี ๑ ที่จะตองมีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาท่ีจําเปน รวมท้ังมีกลไกในการ
ทบทวนกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลว เพื่อใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
ตามที่แผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไดกําหนดไว

   ศาสตราจารยพิเศษธานิศ เกศวพิทักษ
กรรมการพัฒนากฎหมาย และผูพิพากษาอาวุโส
ในศาลฎีกา ไดแสดงความคิดเห็นวา เมื่อพิจารณา
มาตรา ๕ แหงรางพระราชบญัญตัหิลักเกณฑการจัดทํา
รางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
พ.ศ. ....๓ แลวพบวา มีความครอบคลุมหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมาย รวมท้ังการเขาถึงกฎหมายของประชาชน 
ตามที่มาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญบญัญตัไิว โดยราง
พระราชบัญญตัฉิบบันีไ้ดวางหลักเกณฑใหหนวยงาน
ของรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน กําหนด
กระบวนการขั้นตอนของการรับฟงความเห็นและการ
วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายที่จะ

ออกมาใชบงัคบัการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและผลการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และวาง
หลักเกณฑการตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายท่ีเก่ียวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 
การควบคุมการใชดลุพนิจิของเจาหนาทีข่องรัฐ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขัน้ตอนตาง ๆ  และการกําหนด
โทษอาญาเทาที่จําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารางกฎหมายน้ันมีความจําเปนและไมสราง
ภาระแกประชาชนเกนิสมควร และเมือ่รางกฎหมายน้ันผานกระบวนการตราเปนกฎหมายแลว หนวยงาน
บงัคบัใชกฎหมายจะตองจัดใหมแีละเผยแพรขอมลูของกฎหมายนัน้ใหประชาชนสามารถเขาถงึกฎหมาย
ไดโดยงายและท่ัวถึง อีกท้ังยังกําหนดกรอบระยะเวลาใหหนวยงานของรัฐตองประเมินผลสัมฤทธ์ิ

 ๓รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๕ บัญญัติวา 
  “มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปน
หรอืไมสอดคลองกบัสภาพการณ หรอืทีเ่ปนอปุสรรคตอการดาํรงชวีติหรอืการประกอบอาชพีโดยไมชกัชาเพือ่ไมใหเปนภาระแกประชาชน
  ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
  กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ และวิเคราะหผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นแกประชาชน 
และนําผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
  ในการจัดทํารางกฎหมาย หนวยงานของรัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จําเปน และพึงกําหนด
หลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ และระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน 
รวมทั้งพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง
  ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกการจัดทํารางกฎตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวยโดยอนุโลม”.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๗๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ตามวัตถุประสงคของการตรากฎหมายและประเมินความคุมคากับภาระที่เกิดขึ้นแกรัฐหรือประชาชน
หรือมีผลกระทบอื่นอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชน เพ่ือจัดใหมีการยกเลิก ปรับปรุง 
หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายไมใหสรางภาระแกประชาชนจนเกินสมควร๔

 นอกจากนี ้รางพระราชบญัญตัฉิบบันีย้งัไดกาํหนด “บทบาทของศาลในการตรวจสอบกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย” ไวอยางชัดเจนในรางมาตรา ๖ และรางมาตรา ๒๒ ซึง่ถอืเปน
หลักการใหมที่ไมเคยมีการบัญญัติไวในกฎหมายฉบับใดมากอน โดยสามารถแยกการพิจารณาออกได
เปน ๒ กรณี คือ การตรวจสอบกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหน่ึง และการตรวจสอบ
การออกกฎหมายลําดับรองภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย ซึ่งแตละกรณีมีสาระสําคัญและเงื่อนไข
ในการตรวจสอบ ดังนี้
 ๑. การตรวจสอบกฎหมายที่ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
  มาตรา ๕ วรรคหน่ึง ไดวางหลักการใหหนวยงานของรัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
  (ก) หมดความจําเปน
  (ข) ไมสอดคลองกับสภาพการณ
  (ค) เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
  (ง)  เปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ
  สวนมาตรา ๖ ไดกาํหนดเงือ่นไขการใชอาํนาจตลุาการของศาลในการตรวจสอบกฎหมาย
ที่ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ไวดังนี้ 
  ๑.๑ การตรวจสอบของศาลยตุธิรรม กาํหนดไวในมาตรา ๖ วรรคหนึง่ ซึง่บญัญตัวิา “ในการท่ี
ศาลยุติธรรมจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับท่ีเปน
ผลรายอ่ืนแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม บงัคบัแกคดใีด ถาศาลเหน็เองหรอืคูความโตแยงพรอมดวยเหตผุล
และศาลเหน็วาเปนเหตผุลอนัสมควรวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายนัน้ไมสอดคลองกบัมาตรา ๕ วรรคหนึง่ 
และยังไมมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็น
เชนวานั้นตอ “ประธานศาลฎีกา” เพื่อเสนอตอ “ที่ประชุมใหญศาลฎีกา” เพื่อวินจิฉัย ในระหวางนั้น
ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวช่ัวคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกา ในกรณีท่ีที่ประชุมใหญศาลฎีกาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
ไมสอดคลองกบัมาตรา ๕ วรรคหนึง่ ศาลจะไมลงโทษหรอืจะลงโทษนอยกวาทีก่ฎหมายกาํหนดไวกไ็ด”

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




ก.ย. - ต.ค. ๖๑๗๘

รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

  ๑.๒ การตรวจสอบของศาลทหาร กาํหนดไวในมาตรา ๖ วรรคสอง ซึง่บญัญตัวิา “ความใน
วรรคหนึง่ใหใชบงัคับแกการพิจารณาของศาลทหารดวยโดยอนโุลม โดยใหอาํนาจของประธานศาลฎกีา
และทีป่ระชมุใหญศาลฎกีาตามวรรคหน่ึง เปนอาํนาจของ “หวัหนาสาํนกัตลุาการทหาร” หรอื “ทีป่ระชมุใหญ
ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด” แลวแตกรณี”
  ๑.๓ การตรวจสอบของศาลปกครอง กาํหนดไวในมาตรา ๖ วรรคสาม ซึง่บญัญตัวิา “ในกรณี
ที่ศาลปกครองเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีจะใชบังคับแกคดีใดที่อยูในระหวางการพิจารณา
ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ให “ศาลปกครอง” สงความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยัง 
“ผูตรวจการแผนดิน”๕ เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป”
  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้๖

 ๕รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๑) ไดกาํหนด “หนาทีแ่ละอาํนาจของผูตรวจการแผนดนิ” 
วามีหนาที่และอํานาจเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่ง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่กอใหเกิดความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ.
 ๖ศาสตราจารยพิเศษธานิศ เกศวพิทักษ, บทบาทของศาลในการตรวจสอบการจัดทํากฎหมายและการใชบังคับกฎหมาย
ตามหลักนิติธรรม, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”, ๒๕๖๑, น. ๕-๖.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๗๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 จากแผนภูมแิสดงอาํนาจของศาลในการตรวจสอบกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัมาตรา ๕ วรรคหนึง่ 
ดังกลาว ในสวนของ “ศาลปกครอง” จะไมมีปญหามากนัก เพราะกฎหมายกําหนดใหศาลปกครอง
สงความเห็นพรอมดวยเหตุผลใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๓๐ (๑) ของรัฐธรรมนูญเทานั้น แตสําหรับอํานาจของ “ศาลยุติธรรม” และ “ศาลทหาร” 
ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งและวรรคสองนั้น ในกรณีที่ศาลจะใชบังคับโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือ
สภาพบังคับท่ีเปนผลรายแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามในคดีใด ถาศาลยุติธรรมหรือศาลทหารเห็นเอง
ก็ไมมีปญหาอะไร เพราะศาลอาจดําเนินการสงความเห็นท่ีวากฎหมายนั้นไมสอดคลองกับมาตรา ๕ 
วรรคหน่ึง ไปยังประธานศาลฎีกาหรือหัวหนาสํานักตุลาการศาลทหาร เพ่ือใหท่ีประชุมใหญศาลฎีกา
หรือท่ีประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยไดเลย 
แตในกรณีที่คู ความในคดีโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับแกคดีใดไมสอดคลองกับ
มาตรา ๕ วรรคหนึ่งนั้น อาจเปนกรณีที่คูความใชสิทธิโตแยงเพื่อประวิงคดีใหลาชาโดยเจตนาไมสุจริต 
ดังนั้น กฎหมายจึงไดกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไววา 
 (๑)  คูความตองโตแยงพรอมดวยเหตุผล 
 (๒)  ศาลเหน็วาเปนเหตอุนัสมควรวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายน้ันไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึง่ 
 (๓)  ยังไมมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญ
ในศาลทหารสูงสุดเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นมากอน 
 ดังนั้น หากคูความเพียงแถลงขอหรือโตแยงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือเคยมีคําวินิจฉัย
ของท่ีประชุมใหญของศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญของตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด
เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นมาแลว กรณียอมไมตองดวยเงื่อนไขครบถวนตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 
ที่ศาลยุติธรรม หรือศาลทหาร แลวแตกรณี จะตองสงความเห็นไปใหวินิจฉัยกอนแตอยางใด
 อยางไรก็ดี มีประเด็นที่ควรพิจารณาตอไปวา ในกรณีที่ศาลชั้นตนเห็นวาขอโตแยงของคูความ
ไมเขาหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่ศาลจะสงความเห็นไปใหท่ีประชุมใหญพิจารณาวินิจฉัย และมีคําส่ัง
ยกคํารองของคูความแลว คูความทีไ่มเหน็ดวยจะใชสทิธอุิทธรณหรอืฎกีาไดหรอืไม ในกรณเีชนนีเ้หน็วา 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๘๐

รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

คาํสัง่ของศาลชัน้ตนทีย่กคํารองของคูความดงักลาว เปนคาํสัง่ระหวางพิจารณาทีไ่มทาํใหคดเีสร็จสาํนวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ ซึ่งหามมิใหอุทธรณคําส่ังน้ันจนกวาจะมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ และมีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย๗

 ๒. การตรวจสอบการออกกฎหมายลําดับรองภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย
  โดยท่ีกฎหมายบางฉบับอาจมบีทบัญญตัเิพยีงวางหลักการไวเทานัน้ สวนรายละเอียดจะกาํหนด 
ใหหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายดําเนินการออกเปนกฎหมายลําดับรอง หรือที่เรียกโดยทั่วไปวา “กฎ” 
ซึ่งตามรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. .... ไดนยิามความหมายไวในมาตรา ๓ วา ““กฎ” หมายความวา กฎตามกฎหมายวาดวยวิธปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครอง บรรดาทีม่ผีลใหเกิดภาระแกประชาชน หรอืการไมปฏิบตัติามจะมผีลใหตองรบัโทษ
หรอืเสยีสิทธิหรอืกระทบตอสถานะของบคุคล”๘ โดยกฎหมายมกัจะบัญญัตใินลกัษณะวา การขออนญุาต
หรืออนุญาต หรือการปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีจะ
กําหนดไวใน “กฎ” ซึ่งจะออกในภายหลัง แตเมื่อกฎหมายแมบทไดผานกระบวนการตราออกมา
ใชบงัคบัแลว หนวยงานของรฐัผูบังคบัใชกฎหมายกลับละเลยเพิกเฉยไมรบีดาํเนินการออกกฎดงักลาว 
เพื่อใหการเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด อันเปนเหตุใหประชาชนไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรอืไดรบัสทิธปิระโยชนจากกฎหมายนัน้ได ดงันัน้ รางพระราชบัญญตัหิลกัเกณฑการจัดทาํรางกฎหมาย
และประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ จงึกาํหนดบทคุมครองสทิธขิองประชาชน
จากขอบกพรองของรฐั และอาํนาจของศาลในการตรวจสอบการออกกฎหมายลาํดับรองภายในกาํหนด
เวลาตามกฎหมายไว ดังนี้
  ๒.๑ การหามมใิหใชกฎหมายในทางทีเ่ปนผลรายแกบคุคล จนกวาเจาหนาท่ีของรฐัจะออกกฎ 
หรือพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กําหนดไวในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง๙ ซึ่งสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้

 ๗เพิ่งอาง, น. ๗.
 ๘พระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกาํหนดนยิามความหมายของคําวา “กฎ” ไวในมาตรา ๕ วา 
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มี
ผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ.
 ๙รางพระราชบัญญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ วรรคหน่ึง 
  “มาตรา ๒๒ การจัดทํารางกฎหมายใดที่จะกําหนดใหมีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับที่เปนผลรายอ่ืน
แกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติที่กําหนดใหการขออนุญาตหรืออนุญาตหรือการปฏบิัติตามกฎหมายนั้นตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ในรางกฎหมายนั้นตองมีบทบัญญัติที่หามมิใหใชบทบัญญัติ
ดงักลาวในทางทีเ่ปนผลรายแกบคุคลจนกวาเจาหนาทีข่องรฐัจะพรอมทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืจนกวาจะมกีารออกกฎดงักลาวแลว”
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  ๒.๒  การส้ินผลบังคับใชของกฎหมาย ในกรณีท่ีรัฐมิไดออกกฎ หรือดําเนินการเพ่ือให
ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได กําหนดไวในมาตรา ๒๒ วรรคสอง๑๐ ซึ่งสรุปเปนแผนภูมิได 
ดังนี้

      จากแผนภูมิแสดงการสิ้นผลบังคับใชของกฎหมายตามมาตรา ๒๒ วรรคสองดังกลาว 
มีขอสังเกตที่ควรพิจารณาเปนสําคัญวา คําวา “...ใหบทบัญญัติดังกลาวเปนอันสิ้นผลบังคับ...” นั้น 
หมายความถงึ เฉพาะบทบญัญตัทิีก่าํหนดใหตองออกหลกัเกณฑ วธิกีาร หรอืเงือ่นไขทีจ่ะกาํหนดไว
ในกฎซึง่จะออกในภายหลงัเทานัน้ ทีจ่ะสิน้ผลบงัคบัใช หาใชวาจะสิน้ผลบงัคบัใชทัง้ฉบบัหรอืกระทบ
ไปถึงบทบัญญัติอื่น ๆ ในกฎหมายนั้นซึ่งไดมีการออกกฎไปถูกตองครบถวนแลว รวมถึงคําวา “กฎ” 
ยังหมายความถึงเฉพาะกฎตามคํานิยามในมาตรา ๓ คือ กฎที่มีผลใหเกิดภาระแกประชาชน หรือ
การไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตองไดรับโทษ หรือเสียสิทธิหรือกระทบตอสถานะของบุคคลเทานั้น
      นอกจากน้ี เน่ืองจากการกําหนดใหการส้ินผลบังคับใชของกฎหมายตามมาตรา ๒๒ 
วรรคสอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการคุมครองสิทธิประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น 
การท่ีรฐัละเลยหรอืบกพรองไมออกกฎมาอนุวตักิารตามกฎหมายแม จงึไมควรสงผลกระทบตอสทิธปิระโยชน
ของบุคคลตามกฎหมายแม บทบัญญัติในมาตราน้ีจึงไดคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนหรือกําหนด
เปนขอยกเวนวา “ในกรณีท่ีบทบัญญัติในเร่ืองน้ันใหสิทธิประโยชนแกประชาชน ใหบทบัญญัติดังกลาว
มีผลบังคับไดโดยไมตองมีกฎหรือดําเนินการดังกลาว”

 ๑๐รางพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ วรรคสอง
   “กฎหมายใดที่กําหนดใหตองมีการออกกฎหรือกําหนดใหรัฐตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได หากมิไดมีการออกกฎดังกลาวหรือยังมิไดดําเนินการนั้นภายใน
ระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎหมายน้ันมีผลใชบังคับ และบทบัญญัติในเร่ืองนั้นกอภาระหรือเปนผลรายตอประชาชน ใหบทบัญญัติ
ดังกลาวเปนอันสิ้นผลบังคับ แตในกรณีท่ีบทบัญญัติในเรื่องนั้นใหสิทธิประโยชนแกประชาชน ใหบทบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับได
โดยไมตองมีกฎหรือดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ระยะเวลาสองปดังกลาวคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ไดแตไมเกินหนึ่งป และ
ตองมีมติกอนที่จะครบกําหนดเวลาสองปดังกลาว”.
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

  ๒.๓  การใหศาลตรวจสอบการสิ้นผลบังคับใชของกฎหมาย 
      เนื่องจากในทางปฏิบัติอาจจะมีประเด็นปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายโตเถียงกัน
ในคดีวากรณีตองดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขตามมาตรา ๒๒ วรรคสองหรือไม หรือบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเปนอันสิ้นผลบังคับใชแลวหรือไม เพียงใด มาตรา ๒๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และ
วรรคหก๑๑ จงึไดกาํหนดกระบวนการใหศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง หรอืศาลทหาร ดาํเนนิการตรวจสอบ
และวินิจฉัยช้ีขาด ตลอดจนกําหนดการประกาศคําวินิจฉัยและผลของการสิ้นผลบังคับใชกฎหมายไว 
ซึ่งสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้

 ๑๑รางพระราชบัญญัตหิลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ วรรคสาม 
วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก บัญญัติวา 
   “ในการที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใชบทบัญญัติตามวรรคสองบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง
พรอมดวยเหตุผลและศาลเห็นวาเปนเหตุผลอันสมควร ใหศาลสงความเห็นตอประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญศาลฎีกา 
หรือประธานศาลปกครองสูงสุด เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี เพ่ือวินิจฉัย ในระหวางนั้น 
ใหศาลดําเนนิการพจิารณาตอไปได แตใหรอการพพิากษาคดีไวชัว่คราวจนกวาจะมีคาํวินจิฉัยของทีป่ระชุมใหญศาลฎีกา หรือท่ีประชุมใหญ
ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ แลวแตกรณี
   ความในวรรคสามใหใชบังคับกับคดีที่อยูในอํานาจศาลทหารดวยโดยอนุโลม โดยใหหัวหนาสํานักตุลาการทหารเสนอเร่ือง
ตอประธานศาลฎีกา เพื่อดําเนินการตอไป และเมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกามีคําวินิจฉัยอยางไร ใหศาลทหารดําเนินการไปตามวรรคหา
เม่ือท่ีประชุมใหญศาลฎีกา หรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ไดมีคําวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใด
เขาลกัษณะท่ีจะเปนอนัสิน้ผลบังคบัตามวรรคสอง ใหประกาศคาํวนิจิฉยัในสวนทีเ่กีย่วกบัการส้ินผลบังคบัของกฎหมายในราชกจิจานุเบกษา
และใหบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องนั้นเปนอันใชบังคับมิได
   คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใดส้ินผลบังคับตามวรรคหา ไมกระทบตอคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแลว
เวนแตในคดอีาญาใหถอืวาผูซึ่งเคยถกูศาลพพิากษาวากระทาํความผดิตามบทบัญญัตแิหงกฎหมายทีส่ิน้ผลบงัคับดังกลาว เปนผูไมเคย
กระทําความผิดดังกลาว หรือถาผูนัน้ยังรับโทษอยูกใ็หปลอยตวัไป แตทัง้น้ีไมกอใหเกิดสิทธิทีจ่ะเรียกรองคาชดเชย หรือคาเสยีหายใด ๆ”.

73-91-MAC6.indd   8273-91-MAC6.indd   82 11/13/18   3:26 PM11/13/18   3:26 PM



ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๘๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

      จากแผนภูมิแสดงการใหศาลตรวจสอบการสิ้นผลบังคับใชของกฎหมาย โดยเฉพาะ
กรณีของ “ศาลทหาร” นั้น จะพบวา กฎหมายไดกําหนดใหหัวหนาสํานักตุลาการทหารเสนอเรื่องตอ
ประธานศาลฎกีาเพือ่เสนอตอทีป่ระชมุใหญศาลฎกีาวนิจิฉยั อนัเปนการแตกตางจากกรณกีารตรวจสอบ
กฎหมายท่ีไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหน่ึง ซึ่งกฎหมายกําหนดใหที่ประชุมใหญตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจวินิจฉัยไดเอง ทั้งนี้ เนื่องจากมีเหตุผลในประการที่สําคัญ คือ
      (๑) การตรวจสอบกฎหมายที่ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๖ วรรคสองนั้น จะมีผลเฉพาะคดีท่ีคูความโตแยงกันเทาน้ัน หากที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือ
ทีป่ระชมุใหญตลุาการพระธรรมนญูในศาลทหารสงูสดุวนิิจฉยัวารางกฎหมายไมสอดคลองกบัมาตรา ๕ 
วรรคหนึ่ง เพราะกฎหมายนั้นหมดความจําเปน ไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือเปนอุปสรรคตอ
การดาํรงชวีติหรอืการประกอบอาชีพของประชาชนแลว กจ็ะเกดิผลผกูพนัเฉพาะตวัจาํเลยในคดเีรือ่งนัน้
วาศาลจะไมลงโทษ หรือลงโทษนอยกวาตามท่ีกฎหมายกําหนดไวก็ได แตตามมาตรา ๒๒ เปนการ
ตรวจสอบความส้ินผลบังคับใชของกฎหมาย อันสืบเนื่องมาจากหนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย
ไมดําเนินการออกกฎอันเปนกฎหมายลําดับรองออกมาใชบังคับภายในกรอบระยะเวลา ซึ่งผล
แหงคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนั้น 
มิไดมีผลผูกพันเฉพาะคูความในคดีเทาน้ัน หากแตการส้ินผลบังคับใชกฎหมายน้ันมีผลผูกพัน
ไปยงัประชาชนทกุคนโดยทัว่ไปดวย ดงันัน้ มาตรา ๒๒ วรรคหา จงึกาํหนดใหมกีารประกาศคาํวนิจิฉยั
ในสวนที่เกี่ยวกับการสิ้นผลบังคับของกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา และใหบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ในเรื่องนั้นเปนอันใชบังคับมิได
      (๒) ทัง้ศาลยตุธิรรมและศาลทหารจะใชกฎหมายทีม่โีทษอาญา เชน ประมวลกฎหมายอาญา 
หรือพระราชบัญญตัวิาดวยความผิดอาญาตาง ๆ  อนัเปนกฎหมายอาญาสารบัญญตัเิหมอืนกนั เพียงแต
จัดระบบศาลแตกตางกันขึ้นอยูกับตัวผูกระทําความผิดวาเปนราษฎร หรือเปนขาราชการทหารเทานั้น 
ดงันัน้ เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพแหงการส้ินผลบังคับใชของกฎหมายท่ีหนวยงานของรัฐผูบังคับใช
กฎหมายไมออกกฎมาใชบังคับภายในกรอบเวลา จึงสมควรกําหนดใหที่ประชุมใหญศาลฎีกา
เปนเพียงองคกรเดียวที่จะทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
      สาํหรบั “ผลของคําวนิจิฉยัวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายในเรือ่งใดสิน้ผลบงัคบัใช” นัน้ 
มาตรา ๒๒ วรรคหก กําหนดใหไมกระทบตอคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว เวนแตในคดีอาญา
ใหถอืวาผูซึง่เคยถกูศาลพพิากษาวากระทาํความผดิตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีส่ิน้ผลบงัคบัใชดงักลาว 
เปนผูไมเคยกระทําความผดิดงักลาวเลย หรอืถาผูนัน้ยงัรบัโทษอยูกใ็หปลอยตวัไป แตทัง้นี ้ไมกอใหเกดิ
สิทธิที่จะเรียกรองคาชดเชย หรือคาเสียหายใด ๆ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๘๔

รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

  จากน้ัน นายอรรถสิทธ์ิ กันมล ผูอํานวยการ
กองพัฒนากฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
และนายจุมพล ศรีจงศิริกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา
กองพัฒนากฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ไดใหขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหาและอุปสรรค รวมท้ัง
หลักการและสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
หลกัเกณฑการจัดทาํรางกฎหมายและประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... วา หากจําแนก “สภาพปญหา
และอุปสรรค” เกีย่วกบักฎหมายท่ีเกดิขึน้แลว อาจแบง
ออกไดเปน ๗ กรณี คือ 
  ๑. ปญหาเกีย่วกบัการมกีฎหมายเปนจํานวนมาก 
โดยขณะนีม้กีฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัปิระมาณ 
๑,๑๐๐ ฉบับ๑๒

 ๒. ปญหาเกีย่วกบัการมกีฎหมายออกมาแลวแตยงัใชบงัคับไมได เน่ืองจากยงัไมมกีารออกกฎ
หรือไมมีการดําเนินการที่เกี่ยวของเพื่อใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได
 ๓. ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายลาสมัยหรือไมสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป
  ๔. ปญหาเก่ียวกับกระบวนการรางกฎหมาย เชน ในการรับฟงความคิดเห็นอาจจะมีปญหา
เกี่ยวกับการรับฟงที่ไมไดมาจากผูเกี่ยวของหรือกลุมผูมีสวนไดเสียที่แทจริง ความเหมาะสมของวิธีการ
ในการรบัฟง การใหขอมลูทีเ่พยีงพอ ประเดน็ในการรบัฟง การนาํความคดิเหน็มาประกอบการพจิารณา 
และความจรงิใจของหนวยงานทีร่บัฟงความคดิเห็น หรอืในการตรวจสอบความจาํเปนในการตรากฎหมาย 
ปจจุบันจะเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และการออกกฎหมายจะเปนไป
เพื่อแกไขปญหาเร่ืองดวนหรือตามนโยบายท่ีไมมีการวิเคราะหอยางจริงจัง รวมทั้งหนวยงานที่เสนอ
รางกฎหมายยังไมมีความจริงใจในการวิเคราะหเทาที่ควร
 ๕. ปญหาเกีย่วกบัเนือ้หาของรางกฎหมาย ทีม่กีารกําหนดเก่ียวกับระบบคณะกรรมการ ระบบ
อนุญาต โทษอาญา ดุลพินิจของเจาหนาที่ และระยะเวลาการดําเนินการในกฎหมายเปนจํานวนมาก
ซึ่งเปนการสรางขั้นตอนหรือภาระแกประชาชนจนเกินสมควร
 ๖. ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบภายหลังกฎหมายมีผลใชบังคับ โดยปจจุบันจะเปนไปตาม
พระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่การประเมินความสมัฤทธิผล
ของการมกีฎหมาย และการประเมนิตนทนุหรอืคาใชจายในการบังคบัการใหเปนไปตามกฎหมาย รวมท้ัง
การประเมินความคุมคาของการบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายกับภาระที่เกิดข้ึนกับประชาชน
และทรัพยากรที่ใชในการบังคับการตามกฎหมาย ยังไมเปนไปอยางชัดเจนและจริงจัง

 ๑๒สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, เอกสารประกอบการสมัมนา เร่ือง “รางพระราชบญัญตัหิลักเกณฑการจดัทํารางกฎหมาย
และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... กบัการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย”, ๒๕๖๑, น. ๖.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๘๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๗. ปญหาเกี่ยวกับการเขาถึงและเขาใจกฎหมายของประชาชน โดยปญหาของ “การเขาถึง” 
คือ การมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน และหนังสือสั่งการเปนมีจํานวนมาก และมี
ความซับซอน รวมทั้งไมมีการเผยแพรเปนการทั่วไป ตลอดจนชาวตางชาติไมสามารถรูกฎหมายไทยได
สวนปญหาของ “ความเขาใจ” คอื ภาษากฎหมายเขาใจไดยาก และแตละเรือ่งอาจเกีย่วของกบักฎหมาย
หลายฉบับและหลายระดับ
 ดงันัน้ เพือ่เปนการแกไขปญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ดงักลาว รวมทัง้เปนการกาํหนดหลกัเกณฑ
หรือกลไกในการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรฐัธรรมนูญ สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงไดยกรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. .... ขึ้น โดยมีหลักการสําคัญที่แบงออกไดเปน ๔ สวน ดังนี้
 สวนที่ ๑ หลักการทั่วไปในทางกฎหมาย ประกอบดวย ๓ เรื่อง ไดแก
 (๑)  หลักการมีกฎหมายเทาที่จําเปน
 (๒)  การพฒันากฎหมายใหสอดคลองกบัสภาพการณ ยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายทีห่มดความจาํเปน 
หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
 (๓)  การสรางความเขาใจและการเขาถึงกฎหมายไดโดยงายของประชาชน
 สวนที่ ๒ กระบวนการตรากฎหมายและการตรวจสอบรางกฎหมาย ประกอบดวย ๔ เร่ือง ไดแก
 (๑)  การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
 (๒)  การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
 (๓)  การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
 (๔)  การเปดเผยผลการรับฟงความคดิเหน็และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากกฎหมาย
 สวนที่ ๓ การควบคุมและตรวจสอบเน้ือหาของรางกฎหมาย โดยกําหนดใหมีการพิจารณา
เก่ียวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกําหนดโทษอาญา การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ 
และการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ในกฎหมาย
 สวนที่ ๔ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย โดยกําหนดใหมีการประเมินผลการบังคับใช
กฎหมายและกฎภายหลังมีผลใชบังคับแลว ซึง่จะตองพจิารณาวาไดผลตรงตามวตัถปุระสงคของการตรา
กฎหมายนัน้มากนอยเพียงใด คุมคากับภาระที่เกิดขึ้นแกรัฐและประชาชนหรือไม และมีผลกระทบอื่น
อันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนหรือไม เพียงใด

 สําหรับสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... สามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
 ๑.   กฎหมายที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติ
   รางพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดกาํหนดใหนาํหลกัเกณฑเกีย่วกบัการจดัทาํรางกฎหมายไปใชกบั 
“กฎหมาย” ซึง่หมายถงึ พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญู พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย๑๓

 ๑๓รางพระราชบญัญตัฯิ ไดนยิามความหมายของคาํวา “กฎหมาย” ไวในมาตรา ๓ วา “กฎหมาย” หมายความวา พระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย.

73-91-MAC6.indd   8573-91-MAC6.indd   85 11/13/18   3:26 PM11/13/18   3:26 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๖๑๘๖

รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

รวมถึงกฎท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดวย๑๔ สวนหลักเกณฑเก่ียวกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
ใหนําไปใชทั้งกับ “กฎหมาย” และ “กฎ”๑๕

 ๒. หนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ
  รางมาตรา ๓ ไดกําหนดให “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา หนวยงานที่เปนของรัฐ 
ไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไมวาจะเปนองคกร
ในฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการหรือเปนองคกรอิสระหรือองคกรอัยการ
 ๓.  กรณีมีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นหรือ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ใหดําเนินการตามกฎหมายนั้น 
  เชน มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญตัสิงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไดกาํหนดใหจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมสําหรับโครงการ กจิการหรอืการดาํเนินการ
ที่มีผลกระทบหรืออาจกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
ไวเปนการเฉพาะ ก็ใหดําเนินการดังกลาวตามกฎหมายนั้น 
 ๔. การดําเนินการไมครบถวนตามพระราชบัญญัติ ไมทําใหการจัดทํารางกฎหมายนั้นเสียไป
  รางมาตรา ๘ วรรคหนึง่ กาํหนดใหการจดัทาํรางกฎหมายของหนวยงานของรฐั หากไดดาํเนนิการ
ตามท่ีบญัญัตใินพระราชบญัญัตนิีใ้นสวนทีเ่ปนสาระสําคญัแลว แมจะไมครบถวนตามพระราชบัญญัตนิี้ 
ก็ไมทําใหการจัดทํารางกฎหมายนั้นเสียไป 
 ๕. การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
  เพือ่ใหหนวยงานของรฐัเขาใจสภาพปญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้หรือจะเกิดขึน้ รวมทัง้ภาระ
หรอืประโยชนทีจ่ะเกิดขึน้กบัประชาชนจากการออกกฎหมายฉบบันัน้ ตลอดจนเพือ่นาํขอมลู ความเหน็ 
หรือขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของมาประกอบการตัดสินใจในการออกกฎหมาย จงึจําเปนตองกําหนดให
มกีารรบัฟงความคดิเหน็ของผูเก่ียวของ๑๖ โดยรางพระราชบญัญัตไิดวางหลักเกณฑการรบัฟงความคดิเหน็
ไววา หนวยงานของรัฐตองประกาศวิธีการและกําหนดระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม
รวมทัง้ตองใหขอมูลท่ีเพียงพอแกประชาชนเพือ่ใชประกอบการใหความคิดเหน็ เม่ือรับฟงความคดิเหน็แลว 
ตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย รวมทั้งจัดทําสรุป
ผลการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งจะเปนเอกสารท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรีและใชเปนเอกสารประกอบ
การพิจารณารางกฎหมายในชั้นการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภาตอไป

 ๑๔รางพระราชบญัญตัฯิ มาตรา ๓ วรรคหา ไดกาํหนดใหนาํมาใชบงัคับแกการจดัทาํรางกฎทีก่าํหนดในกฎกระทรวงดวยโดยอนโุลม.  
 ๑๕รางพระราชบัญญัติฯ  ไดนิยามความหมายของคําวา “กฎ” ไวในมาตรา ๓ วา “กฎ” หมายความวา กฎตามกฎหมายวาดวย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บรรดาท่ีมีผลใหเกิดภาระแกประชาชน หรือการไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตองรับโทษหรือเสียสิทธิหรือ
กระทบตอสถานะของบุคคล.
 ๑๖รางพระราชบัญญัติฯ  ไดนิยามความหมายของคําวา “ผูเกี่ยวของ” และคําวา “องคกรที่เกี่ยวของ” ไวในมาตรา ๓ วา
    “ผูเกี่ยวของ” หมายความวา ผูซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหนาที่ หรือไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย กฎหมาย 
หรือกฎ อันมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
    (๑) ผูประกอบการ บคุคล หรอืกลุมบคุคลซึง่อาจมสีทิธหิรอืหนาที ่หรอืไดรบัหรอือาจไดรบัผลกระทบ รวมทัง้องคกรทีเ่กีย่วของ
    (๒) กลุมบคุคลหรือชมุชนซ่ึงอยูในพ้ืนทีท่ีไ่ดรบัหรอือาจไดรบัผลกระทบ รวมทัง้องคกรทีเ่กีย่วของซึง่มวีตัถปุระสงคกระทาํการ
เพื่อประโยชนของกลุมบุคคลหรือชุมชนดังกลาว
     (๓) หนวยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจเกี่ยวของหรือที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ
     (๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
   “องคกรท่ีเกี่ยวของ” หมายความวา สมาคมหรือมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สภาหรือนิติบุคคล
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เฉพาะที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๘๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๖.  การตรวจสอบความจําเปนและการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
  เพ่ือใหการออกกฎหมายเปนไปเพียงเทาท่ีจําเปน และเปนกรณีท่ีไมสามารถใชมาตรการ
หรือวิธีการอ่ืนใดนอกจากการตราเปนกฎหมาย รวมท้ังไมเปนการสรางภาระแกประชาชนเกินความจําเปน 
ตลอดจนคุมคากบัภาระทีเ่กดิขึน้แกรฐัและประชาชน จงึจาํเปนตองกาํหนดใหมกีารตรวจสอบความจําเปน
และการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยในการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย กําหนดใหอยางนอยตองวิเคราะหวาประชาชนหรือรัฐไดประโยชนอะไรจากกฎหมาย 
ประชาชนมภีาระหรอืเกดิอปุสรรคใดเพิม่ขึน้บาง ผูไดรบัผลกระทบหรอือาจไดรบัผลกระทบคอืใครบาง 
มผีลกระทบตองบประมาณ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม หรอืผลกระทบอืน่ทีส่าํคญัหรอืไม อยางไร รวมทัง้
วิธีการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ (ถามี) ทั้งนี้ ผลกระทบดังกลาวอาจคํานวณไดจากภาระคาใชจาย
รายมาตรการตามหลัก “Standard Cost Model” ซึง่เปนการนาํภาระคาใชจายทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาแรงของเจาหนาที่ผูพิจารณาคําขออนุญาต คาฝกอบรม
เพื่อสรางความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินการ และคาใชจายในการซื้อหรือจัดหาอุปกรณใหได
ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด เปนตน มาคํานวณหาผลกระทบ ซึง่จะแสดงเปนขอมลูวาการดาํเนนิการ
ตามมาตรการทีก่าํหนดไวในรางกฎหมายนัน้มคีาใชจายตอชัว่โมงคดิเปนจาํนวนเงนิเทาไร ระยะเวลาทีใ่ช
ดาํเนนิการกีช่ัว่โมง และแตละปตองดาํเนนิการกีค่ร้ัง สวนการตรวจสอบความจาํเปนในการตรากฎหมาย 
กําหนดใหตองดําเนินการอยางเขมขนและปรับปรุงการกรอกขอมูลใหกระชับยิ่งขึ้น รวมท้ังกําหนด
ประเด็นท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตองตรวจสอบเพิม่เติมในช้ันการตรวจพิจารณารางกฎหมาย
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

 ๗. การตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย 
  เพ่ือควบคมุเนือ้หาของรางกฎหมายใหเปนกฎหมายทีด่ี ไมสรางภาระแกประชาชนเกินความ
จําเปนตามหลักการของมาตรา ๗๗ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีบทบัญญัติวาดวยการตรวจสอบ
เน้ือหาของรางกฎหมายขึ้นเปนหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือเปนแนวทางในการยกรางกฎหมายของ
หนวยงานของรัฐ หรือสําหรับใชตรวจสอบเน้ือหาของรางกฎหมายท่ีจะจัดทําข้ึน ซึ่งหลักเกณฑสําคัญ
ที่รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดใหตองมีใน “เน้ือหา” ของรางกฎหมาย ก็คือ ในกรณีการจัดทํา
รางกฎหมายที่จะกําหนดใหมีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับที่เปนผลรายอื่นแกผูฝาฝน
หรอืไมปฏิบัตติาม หรอืมบีทบญัญตัทิีก่าํหนดใหการขออนุญาตหรืออนุญาตหรือการปฏิบตัติามกฎหมายนัน้ 
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร หรอืเง่ือนไขทีจ่ะกําหนดไวในกฎซ่ึงจะออกในภายหลงั ในรางกฎหมายนัน้
ตองมีบทบัญญัติที่หามมิใหใชบทบัญญัติดังกลาวในทางท่ีเปนผลรายแกบุคคลจนกวาเจาหนาที่
ของรัฐจะพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกวาจะมีการออกกฎดังกลาวแลว รวมท้ังไมให
ใชระบบคณะกรรมการ เวนแตเพ่ือกําหนดนโยบาย หรือกํากับ หรือกําหนดหลกัเกณฑ หรือเพือ่การอ่ืน
ทีจ่าํเปน ท้ังนี ้ในกรณีทีน่าํระบบคณะกรรมการมาใช ใหระบใุหชดัเจนดวยวามตขิองคณะกรรมการ
ผกูพนัหนวยงานทีม่ผีูแทนเปนกรรมการโดยตาํแหนงดวย สวนรางกฎหมายทีม่บีทบัญญัตใิหเจาหนาท่ี
ของรฐัมดีลุพนิจิในการออกคาํสัง่ทางปกครองหรือดาํเนินกจิการทางปกครอง ใหกระทาํไดเทาทีจ่าํเปน 
ทัง้น้ี ในกรณีทีก่าํหนดใหเจาหนาท่ีของรฐัมีดลุพินจิ ใหกาํหนดหลกัเกณฑการใชดลุพินจิและระยะเวลา
ในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่เปนสาระสําคัญไวในรางกฎหมายใหชัดเจน 

  นอกจากนี ้ยงัมีหลักเกณฑตาง ๆ  ทีก่าํหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ อาทิ ตองเตรียม
เน้ือหาและจัดทํากฎหมายลําดับรองไปพรอมกับการจัดทํารางกฎหมาย ตองออกกฎหรือดําเนินการ
เพือ่ใหประชาชนสามารถปฏบิตัติามกฎหมายไดภายใน ๒ ป นบัแตวนัทีก่ฎหมายน้ันใชบงัคบั สวนกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ตองดําเนินการภายใน ๒ ป นับแตวันที่
กฎหมายนี้ใชบังคับ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๘.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  บทนิยามของคําวา “การประเมินผลสัมฤทธิ์” ตามที่กําหนดไวในรางมาตรา ๓ ไดชี้ใหเห็น
ถงึวตัถปุระสงคของการประเมนิผลสมัฤทธิว์าเปนไปเพือ่ประเมนิผลสมัฤทธิก์ารบงัคับใช “กฎหมาย” 
และ “กฎ” วาไดผลตรงตามวัตถุประสงคของการตรากฎหมายนั้นมากนอยเพียงใด คุมคากับภาระ
ทีเ่กิดขึน้แกรฐัและประชาชนหรอืไม และมีผลกระทบอ่ืนอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชน
หรือไม เพียงใด ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในรางมาตรา ๓๐ คือ การมีกฎหมาย
เพียงเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปน ลาสมัย หรือไมสอดคลอง
กับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไมใหเปนภาระแก
ประชาชน การพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับหลักสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ การลด
ความซํา้ซอนและขดัแยงกนัของกฎหมาย และการลดความเหลือ่มลํา้และสรางความเปนธรรมในสงัคม 
รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
  สําหรับผูรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายก็คือ “หนวยงานของรัฐ
ทีร่บัผดิชอบการบงัคบัใชกฎหมาย” แตในกรณีมีหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบหลายหนวย ใหผูรักษาการ
ตามกฎหมายนัน้เปนผูกาํหนด กรณมีผีูรกัษาการรวมกนัหลายคน ใหผูรกัษาการหารอืรวมกนัเพือ่กาํหนด
ผูรบัผดิชอบ กรณีกฎหมายท่ีไมมีผูรักษาการ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนด โดยตองประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทกุรอบระยะเวลา ๕ ป ทีก่ฎหมายนัน้ใชบงัคบั หรอืทกุรอบระยะเวลาอืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
หรือเม่ือไดรับหนังสือรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรท่ีเก่ียวของหรือจากประชาชน และหนวยงาน
ของรัฐผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นวาขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร 
หรือเมื่อไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
  สวนขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์นั้น ไดกําหนดใหกระทําตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในเบื้องตนไดมีแนวทางวาตองจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และตองประกาศเกี่ยวกับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้นไวในระบบกลาง รวมทั้งลงขอมูลที่เกี่ยวของ เชน วิธีการ และ
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการรับฟงความคิดเห็นไวในระบบกลางดวย
  นอกจากน้ี ยงักาํหนดใหการประเมนิผลสมัฤทธิต์องคาํนงึถงึความไดสดัสวนระหวางประโยชน
ที่ไดรับจากการบรรลุตามวัตถุประสงคของกฎหมาย เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช
ในการบังคับการตามกฎหมาย สถิติการดําเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย ความสอดคลอง
หรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตามภายใตบังคับกฎหมาย
ระหวางประเทศ และเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ๙.  การเขาถึงและเขาใจไดงายของบทบัญญัติของกฎหมาย
รางพระราชบัญญตัฉิบบันีไ้ดกาํหนดใหม ี“ระบบกลาง” ซึง่เปนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืขาย
เชือ่มโยงทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่เผยแพรขอมลูเกีย่วกบัการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ ์รวมทัง้
การเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อใชในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
ประกอบการจัดทาํรางกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิ ์การเปดเผยขอมลูเกีย่วกบัการรบัฟงความคดิเหน็

73-91-MAC6.indd   8973-91-MAC6.indd   89 11/13/18   3:26 PM11/13/18   3:26 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๖๑๙๐

รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

จุลนิติ

การวเิคราะหผลกระทบ และรางกฎหมายทีห่นวยงานของรฐัจัดทําข้ึนหรือท่ีคณะรฐัมนตรเีสนอตอรัฐสภา 
รวมทัง้การรับจดแจงผูเกีย่วของซ่ึงสมควรรบัฟงความคดิเห็น การประกาศรายช่ือกฎหมายและหนวยงาน
ของรัฐท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และเปดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานของรัฐ
จัดทําขึ้น ตลอดจนเปนชองทางในการรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรท่ีเกี่ยวของ หรือ
ประชาชนวาสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใด เปนตน
  นอกจากน้ี เพื่อประโยชนในการใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดอยางท่ัวถึง ยังกําหนดให
หนวยงานของรัฐทีร่บัผดิชอบบังคบัใชกฎหมายตองจดัใหมแีละเผยแพรขอมลูดงัตอไปน้ีไวในระบบกลาง
  (๑)  ตวับทกฎหมายและกฎเกณฑทีอ่ยูในความรบัผดิชอบท่ีครบถวนและเปนปจจบุนั โดยกฎเกณฑ
ดงักลาวใหหมายความถึงพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ระเบยีบ ขอบงัคบั ขอกาํหนด ประกาศ หนงัสอืเวยีน 
หนงัสอืสัง่การ คาํสัง่ คาํพพิากษา คาํวนิจิฉยัของศาลหรอืคณะกรรมการ การตคีวามกฎหมาย การตอบ
ขอหารือ หรือแนวปฏิบัติ และใหหมายความรวมถึงเอกสารหรือการส่ังการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีผล
ตอการบงัคับใชหรือปฏบิตัติามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรอืประชาชนตามทีค่ณะกรรมการพฒันา
กฎหมายกําหนด
  (๒)  คําแปลของกฎหมายเปนภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน
  (๓)  คําอธิบายโดยสรุปสาระสําคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเขาใจได
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเขียนมีความคิดเห็นวา “รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา
รางกฎหมายและประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ....” ทีค่ณะกรรมการพฒันากฎหมาย สาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา ไดจดัทาํขึน้ฉบบันี ้และคณะรฐัมนตรไีดมมีตใิหเสนอตอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
เพ่ือพิจารณาตอไปแลวน้ัน จะเปน “กฎหมายกลาง” ที่กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อใหการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ 
และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ เกิดความชัดเจน ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการไดอยางถูกตองและปฏิบัติเปนไปในทศิทางเดียวกัน 
 รวมท้ัง “การรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ” และ “การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากกฎหมาย” ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติจะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการตรากฎหมายไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลใหหนวยงานของรัฐ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 
มีขอมูลหรือความคิดเห็นที่รอบดานซ่ึงมาจากบุคคลทุกภาคสวน ทําใหการจัดทํารางกฎหมายเปนไป
โดยสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง และมีขอมูลเก่ียวกับภาระหรืออุปสรรค
ตอการดาํรงชวีติหรอืการประกอบอาชพีของประชาชนอนัเนือ่งมาจากการมกีฎหมายนัน้ หรือรับทราบ
ผลกระทบท่ีมีตองบประมาณ เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม หรือท่ีสําคัญอ่ืน ๆ  เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ
วาสมควรมีกฎหมายฉบับนั้นหรือไม หรือใชประกอบการพิจารณารางกฎหมายไดในทุกขั้นตอน 
 ในประการท่ีสําคัญ การกําหนดกลไกให “ศาลสามารถใชอํานาจตุลาการในการตรวจสอบกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย” ซึง่เปนหลกัการใหมทีไ่มเคยมกีารบญัญตัไิวในกฎหมาย
ฉบบัใดมากอน และการม ี “ระบบกลาง” เพือ่ใชในการดาํเนนิการรบัฟงความคดิเหน็ประกอบการ
จดัทาํรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลกฎหมาย
รบัขอรองเรยีนหรอืขอเสนอแนะจากองคกรทีเ่กีย่วของ อนัเปนประโยชนตอประชาชนในการตดิตาม 
ตรวจสอบ และเขามามีสวนรวมในการจัดทํารางกฎหมายของหนวยงานของรัฐไดโดยสะดวก
และสามารถเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมายไดโดยงายยิ่งขึ้น นั้น ลวนเปนหลักเกณฑและแนวทาง
ที่สําคัญอันจะนําไปสู “การมีกฎหมายท่ีมีคุณภาพและมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน มีการยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการ
ดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชาเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และประชาชนสามารถ
เขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ไดอยางถูกตอง” ตามหลักการท่ีมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ และแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
ไดกําหนดไวบรรลุผลสําเร็จได ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรากฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติเพื่อรองรับการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใชบังคับตอไป. 
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