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หากจะกล่าวถึงความเป็นมา เหตุผลและความจ�าเป็นของ “ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ศ. ....” ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วน้ัน จะพบว่า เป็นกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อให ้
กระบวนการจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และมีการพฒันาคณุภาพของกฎหมายอย่างเป็นระบบ ตามแนวนโยบายแห่งรฐัท่ีปรากฏในมาตรา ๗๗  
และแนวทางการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบการก�าหนดแนวทาง
การจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบญัญติัมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ตามท่ีส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีและส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ เพือ่ให้หน่วยงานของรฐั
ใช้เป็นกรอบหรอืแนวทางในการด�าเนินการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมาย ทัง้น้ี คณะกรรมการพฒันา
กฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดท�าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งครอบคลุม
การด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐัท่ีมไิด้อยูใ่นฝ่ายบรหิารด้วย จงึเหน็สมควรจดัท�าร่างพระราชบญัญตัิ 
ฉบับดังกล่าวขึ้นเพื่อก�าหนด “หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมาย” ได้แก่ การตรวจสอบความจ�าเป็น
ในการตรากฎหมาย การรบัฟังความคิดเหน็ของผูเ้ก่ียวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมาย 
การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  
และหลักเกณฑ์การก�าหนดโทษอาญา รวมทั้ง “หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย”  
และ “การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย” เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา๒

๑จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรมอมารี ประตูน�้า กรุงเทพมหานคร.

๒โปรดดู บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๒๔/๒๕๖๑), หน้า ๑.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑

 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

“
”
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จากความส�าคัญของกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายดังกล่าว และเพือ่ให้ผูป้ฏิบตังิานในองค์กรหรอืหน่วยงานของรฐัต่าง ๆ ทีเ่สนอ
ร่างกฎหมาย โดยเฉพาะส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการเสนอ 

และตรวจพจิารณาร่างกฎหมายได้มคีวามรู ้ ความเข้าใจ 
ในหลกัการและเนือ้หาสาระส�าคญัของร่างพระราชบญัญตัิ
หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ ..... ตลอดจนเปิดโอกาส 
ให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้อภิปรายแ ล ะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งน้ี 
เพ่ือเป็นข้อมูลและเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป ส�านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาจึงได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง“การเตรียม 
ความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด ้วย 

หลกัเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 

โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้กล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้นมีการบรรยาย เรื่อง “สาระส�าคัญของกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” โดย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของ 
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
และประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) รวมทั้งมีการอภิปราย เรื่อง “ประสบการณ์และ 
ความคาดหวังในการปฏิรปูกระบวนการตรากฎหมาย” ประกอบด้วย ดร.วชริา อารมย์ด ีผูช่้วยผูว่้าการ
สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  นายกติติ  ต้ังจติรมณศีกัดา รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  และนายภัทระ  ค�าพิทักษ ์ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
โดยมี นายจุมพล  ศรีจงศิริกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา กองพัฒนากฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เป็นผู้ด�าเนินรายการ

ส�าหรับการแสดงปาฐกถาพเิศษ ในหัวข้อเรือ่ง “การเตรยีมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย” นั้น มีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

ศาสตราจารย์กติติคณุ ดร.วษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีและประธานกรรมการกฤษฎกีา  
(คณะที ่๒) ได้แสดงปาฐกถาว่า การสัมมนาในครัง้น้ีเปรยีบเสมือน “การโหมโรง” หรอื “ตฆ้ีองร้องป่าว” 
เพ่ือประกาศหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่าจะมีกฎหมายส�าคัญของประเทศ
เกิดขึ้นแล้ว โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ความรับผิดชอบได้รับฟังแล้วก็อาจจะ 
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รู้สึกดีใจที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายฉบับน้ี เพราะรอกฎหมายในลักษณะน้ีมานานแล้ว แต่บางส่วน
อาจจะรู้สึกแย่ เพราะคิดว่าต่อไปต้องด�าเนินการต่าง ๆ  ยุ่งยากมากข้ึนกว่าเดิม หรือท�าให้ต้องแบกรับ 
ภาระงานท่ีหนักเพราะไม่สามารถด�าเนินการได้ และส่วนหน่ึงก็อาจจะรู้สึกอื่น ๆ เช่น ยอมรับได้  
ไม่เป็นไร เพราะสามารถฝึกฝนกันได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะรู ้สึกนึกคิดอย่างไร วันนี้เป็นเพียง 
การโหมโรงเท่านัน้ ส่วนการบรรเลง ตีระนาดให้เป็นเพลงจริง ๆ คือ “การขับเคลื่อนกฎหมาย” นั้น  
ยังต้องมีการฝึกอบรม (Workshop) เพื่อเตรียมความพร้อมกันต่อไปอีกหลายครั้งในอนาคต

ทั้งนี้ หากถามว่าในบรรดากฎหมายทั้งหมด ๔๕๖ ฉบับ ที่รัฐบาลในสมัยน้ีได้เสนอต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา กฎหมายฉบับใดท่ีเป็นรากฐานส�าคัญหรือมีความหมาย 
ในเชิงปฏิรูป และจะเป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ เห็นว่า 
ม ี ๒ ฉบับ คอื “พระราชบัญญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘” และ “ร่างพระราชบัญญัติ 
หลักเกณฑ์การจัดท�าร ่างกฎหมายและ 
การประเ มินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย  
พ.ศ. ....” ทีถ่กูหยบิยกมาจดัสมัมนาในครัง้น้ี  
โดยกฎหมายฉบับนี ้ แม้จะไม่ได้รบัความสนใจ 
จากประชาชนเท่าที่ควร เพราะมิใช่กฎหมาย
ทีท่�าให้ประชาชนรวยขึน้หรอืจนลงอย่างชดัเจน  
แต่ก็เป็นกฎหมายประเภททีเ่รยีกว่า “กฎหมาย
เทคนิค” ที่ส ่งผลกระทบต่อ “การปฏิรูป 
ระบบราชการ” และ “การปฏิรูปกฎหมาย” 
ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความส�าคัญ โดยเฉพาะ
ต่อนักธุรกิจซึ่งได้มีการเรียกร้องให้ยกเลิก
กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือสร้างขั้นตอนที่ยุ ่งยาก
ในการด�าเนินธุรกิจให้หมดไปหรือลดน้อยลง เพราะเห็นตัวอย่างความส�าเร็จของหลายประเทศ 
อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยการยกเลิกกฎหมาย (Regulatory  
Guillotine) ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการค้า การลงทุน หรือกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นจ�านวนมาก 
ในคร้ังเดียวให้หมดไป รวมทั้งการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพของประเทศ การตรา “กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ออกมาใช้บังคับ จึงเป็นการสังคายนากฎหมายและเป็นวิธีการที่ใกล้เคียงกับ 
การ “กิโยติน (Guillotine)” กล่าวคือ เสมือนเป็นการน�ากฎหมายหลาย ๆ ฉบับมาวางเรียงกัน 
บนเขียง แล้วใช้มีดอันใหญ่มาตัดกฎหมายนั้นทิ้งไปทั้งหมดในครั้งเดียว โดยกฎหมายฉบับนี้ ไม่เพียง
แต่จะก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�า “ร่างกฎหมาย (Bill)” และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
“กฎหมาย” ที่มีผลใช้บังคับไปแล้ว ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ยังมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงเรื่องอื่น ๆ  
ตามบทบญัญตัมิาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ก�าหนดไว้อีกด้วย 
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “กฎหมายลูก” ของรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งนั่นเอง
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ร่างพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ. .... ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายของสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาตแิล้ว ตัง้แต่วันที ่๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒๓ แต่อย่างไรกต็าม เนือ่งจากกฎหมายฉบับนีม้คีวามหมาย
ในเชิงปฏิรูปค่อนข้างมาก และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศมิใช่เพื่อกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง 
โดยเฉพาะ อันอาจก่อให้เกิดความเหนื่อยยากแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้ง ๒๐ กระทรวง ๑๔๐ กรม  
รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ จึงได้ก�าหนดให ้
กฎหมายฉบบันีย้งัไม่มีผลใช้บงัคบัทนัท ีแต่ให้มผีลใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด ๑๘๐ วนั นบัแต่วนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยเมื่อนายกรัฐมนตรีได้น�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้พระราชทานคืนมาแล้ว๔ ซ่ึงคาดว่าจะได้รับ
พระราชทานคนืมาประมาณเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๒ กจ็ะน�าพระราชบญัญตัปิระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ดังน้ัน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะมีผลใช้บังคับ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งระยะเวลาที่มีประมาณ ๖ - ๗ เดือน 
ดงักล่าวเพียงพอทีจ่ะเตรยีมความพร้อม คือ สร้างความตระหนกัว่าปัจจบุนัมกีฎหมายใหม่ในลักษณะนี้
เกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งต้องอ่านและท�าความเข้าใจ โดยซักซ้อมการปฏิบัติไปพลางก่อน เพื่อถึงเวลาที่
กฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้วจะได้ปฏบิติัตามได้อย่างถกูต้อง อนัเป็นการสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” กล่าวคือ ต้องศึกษาท�าความเข้าใจบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมายแต่ละมาตรา เช่น ค�าว่า “กฎ” และ “กฎหมาย” มคีวามหมายว่าอย่างไร หรอืการประเมนิ
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายคืออะไร และต้องด�าเนินการอย่างไร เมื่อ “เข้าใจ” แล้วจะได้ “เข้าถึง” คือ  
ต้องลองฝึกปฏิบัติและสร้างความคุ้นเคยกับกฎหมายฉบับนี้ แล้วจึงจะ “พัฒนา” คือ ลงมือปฏิบัต ิ
เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อไป ด้วยความส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้ จึงมีนักการเมืองบางคนปรารภว่า  
หากมีโอกาสเข้ามาเป็นฝ่ายค้านเขาจะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการกับฝ่ายรัฐบาล
หรือกระทรวง ทบวง กรม ทั้งหลาย แต่หากได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ในบางมาตราที่สร้างภาระหรือเสี่ยงต่อความผิดพลาดให้ลดน้อยลง ดังน้ัน จึงขอให้แต่ละหน่วยงาน 
เร่งศกึษา ท�าความเข้าใจ ฝึกหดั และลองปฏิบตัใินช่วงระยะเวลาทีม่อียูด่งักล่าวให้เกิดประโยชน์มากทีส่ดุ

๓ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุม
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... ในวาระท่ีสอง  
ขั้นพิจารณาเรียงตามล�าดับมาตรา และวาระที่สาม โดยลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย.

๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๖ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๔๖ ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น 

เก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภาแล้ว ให้นายกรฐัมนตรนี�าร่างพระราชบัญญตันิัน้ข้ึนทลูเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตร ี
น�าพระราชบญัญตัน้ัินประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บงัคบัเป็นกฎหมายได้เสมอืนหนึง่ว่าพระมหากษตัรย์ิได้ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว”.
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เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันแล้วจะพบว่า
บุคคลที่จะเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภามีเพียง ๓ ประเภท เท่านั้น ดังนี้๕

(๑) คณะรัฐมนตร ีคอื “นายกรฐัมนตร”ี และ “รฐัมนตร”ี รวมจ�านวน ๓๖ คน มมีตเิหน็ชอบ
ร่วมกันที่จะเสนอร่างกฎหมายในนามของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ มิใช่การเสนอของนายกรัฐมนตรี 
เพยีงคนเดยีว หรือรฐัมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหน่ึงโดยเฉพาะ แต่อาจจะมอบหมายให้รัฐมนตรี
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ไปยื่นก็ได้ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

(๒) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) จ�านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน โดย “สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.)” 
แม้จะมีสิทธิออกเสียงให้ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ตาม  
แต่ ส.ว. กไ็ม่มสีทิธทิีจ่ะเสนอร่างกฎหมายต่อสภาเพือ่พจิารณาได้ ทัง้นี ้เพราะกฎหมายต้องรเิริม่ (Initiate)  
มาจากสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ดังนั้น “ส.ส. จ�านวน ๒๐ คน” เท่านั้นจึงจะเสนอร่างกฎหมายได้  
และไม่จ�าเป็นต้องมาจากพรรคเดียว เพราะอาจจะมาจากหลายพรรคหรือพรรคใด ๆ ร่วมกันเสนอก็ได้

(๓)  ผูมี้สิทธเิลือกตัง้จ�านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน และจะเสนอได้เฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับ
เรื่องตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ เท่านั้น ดังนั้น  
ประชาชนผูมี้สทิธิเลือกต้ังจ�านวน ๑๐,๐๐๐ คน จะเสนอร่างกฎหมายเพือ่เปลีย่นแปลงวธิกีารเลอืกตัง้  
หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับศาล การปฏิรูปประเทศ หรือยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ได้ เพราะเป็น
เรื่องที่อยู่นอกเหนือหมวด ๓ และหมวด ๕ ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้มีสิทธิเสนอได้ 

อย่างไรกด็ ี กฎหมายทีเ่สนอโดยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) และทีเ่สนอโดยประชาชนนัน้
จะมีไม่มากนัก เพราะการท่ีประชาชนจะเข้าชื่อร่วมกันให้ครบจ�านวน ๑๐,๐๐๐ คน มิใช่เรื่องง่าย  
อีกทั้งยังมีกระบวนการตรวจสอบรายชื่อตามกฎหมาย และข้อจ�ากัดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอซึ่งมีเพียง  
๒ เรือ่งเท่านัน้ คอื กฎหมายว่าด้วยสทิธิเสรภีาพของปวงชนชาวไทย หรอืกฎหมายว่าด้วยหน้าทีข่องรฐั 
ส่วน ส.ส. แม้จะไม่ถูกจ�ากัดเรื่องที่เสนอก็ตาม แต่จะถูกจ�ากัดเกี่ยวกับ “กฎหมายเก่ียวด้วยการเงิน” 
โดยหากกฎหมายท่ีเสนอนั้นมีลักษณะเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินแล้ว จะต้องมีค�ารับรองของ 
นายกรัฐมนตรีเสียก่อน จึงจะเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาได้ ซึ่งในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีอาจจะ 
ไม่ลงนามรับรองให้ ซึ่งเท่ากับ ส.ส. จะเสนอกฎหมายนั้นไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้เสนอเป็น ส.ส. 
ฝ่ายค้าน เมือ่เข้าสู่การพจิารณาของสภาแล้วกม็กัจะถกูจ�ากดัโดย ส.ส. ฝ่ายรฐับาลซึง่จะมจี�านวนทีม่ากกว่า 
ดังนั้น กฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีจึงถือเป็นกฎหมายหลักที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 

๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๓ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (๒) หรือ (๓) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อ 

มีค�ารับรองของนายกรัฐมนตรี”.
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ทัง้น้ี “กฎหมายทีเ่สนอโดยคณะรัฐมนตร”ี ดงักล่าว มไิด้มท่ีีมาจากคณะรฐัมนตรทีัง้ ๓๖ คน 
แต่อย่างใด แต่มีท่ีมาจากการเสนอของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็น
ผู้เสนอกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองชลประทาน กระทรวงมหาดไทยเสนอเก่ียวกับการปกครองหรือที่ดิน 
กระทรวงสาธารณสุขเสนอเกี่ยวกับการพยาบาลหรือสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหมเสนอเกี่ยวกับ 
เรือ่งกองทพั เป็นต้น โดยแต่ละกระทรวงจะเป็นผูร้เิริม่เสนอกฎหมายมายงัคณะรฐัมนตร ีหากคณะรฐัมนตรี
ไม่เหน็ชอบด้วย กฎหมายนัน้กต็กไป แต่ถ้าคณะรฐัมนตรเีห็นชอบด้วย ซึง่จะใช้ค�าว่า “รบัหลกัการ” 
โดยมคีวามหมายว่ากฎหมายทีก่ระทรวงเสนอมานัน้พอไปได้หรอืยงัสามารถแก้ไขเพิม่เตมิให้ดยีิง่ขึน้ได้ 
ก็จะรับหลักการแห่งร่างกฎหมายนั้นไว้พิจารณา ซ่ึงส่วนใหญ่คณะรัฐมนตรีจะรับหลักการไว้ทั้งส้ิน  
มน้ีอยมากทีจ่ะไม่เห็นชอบด้วยหรอืตีตกไป เพราะหากตตีกไป รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทีเ่สนอกฎหมาย
มักจะไม่พิจารณาว่ากฎหมายที่เสนอนั้นมีปัญหาหรือข้อบกพร่องประการใด แต่มักจะน�าไปคิดว่า 
เป็นการท�าให้เสียหน้า ทัง้ยงัไม่สามารถตอบลกูน้องในกระทรวง รวมทัง้ชาวบ้านทีส่นบัสนนุพรรคการเมอืง
ของตนได้ว่ากฎหมายที่พยายามผลักดันน้ันท�าไมถึงถูกตีตกไป ด้วยเหตุน้ี คณะรัฐมนตรีจึงไม่ค่อยตี
กฎหมายตก เพราะแม้ว่ากฎหมายฉบบัน้ันจะมปัีญหาหรอืไม่ดีเท่าทีค่วร ก็สามารถแก้ไขหรอืปรบัปรงุได้ 
โดยจะส่งให้ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีารบัไปตรวจพจิารณา ซึง่ในระหว่างด�าเนนิการตรวจพจิารณา 
รฐัมนตรีผูเ้สนอกฎหมายอาจจะพ้นจากต�าแหน่งเพราะครบวาระ มกีารยบุสภา หรอืมกีารปรบัเปลีย่น 
ไปเป็นฝ่ายค้านเสียก่อนก็ได้ ในที่สุดกฎหมายฉบับที่เป็นปัญหานั้นก็จะตกไป และเมื่อส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ก็จะส่งกลับคืนมายังคณะรัฐมนตรี ถ้าคณะรัฐมนตรี
ยังคงยืนยันรับหลักการหรือเห็นชอบด้วยกับกฎหมายฉบับนั้น ก็จะเสนอต่อไปไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามล�าดับ

กล่าวโดยสรปุ กฎหมายทีเ่สนอโดยคณะรัฐมนตรแีท้ทีจ่รงิแล้วกค็อืกฎหมายทีเ่สนอโดยหน่วยงาน 
โดยอาจจะเป็นกฎหมายที่กระทรวงหรือหน่วยงานไม่ต้องการ แต่ต้องเสนอเพราะเป็นไปตามที ่
คณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรีต้องการและได้สัง่การให้ด�าเนินการยกร่างให้ นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรี
อาจจะให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด�าเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยเรื่องใด ๆ  ให้โดยตรงก็ได้ 
ซึ่งหากคิดค�านวณแล้ว กฎหมายที่เสนอโดยหน่วยงานจะมีมากถึงร้อยละ ๙๕ ส่วนกฎหมายที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มของคณะรัฐมนตรีจริง ๆ มีเพียงร้อยละ ๕ เท่านั้น 

อนึ่ง การที่คณะรัฐมนตรีได้รับหลักการแห่งกฎหมายที่มีข้อบกพร่องไว้พิจารณา แม้จะมีข้อดี  
คือ รวดเร็วและไม่มีความยุ่งยาก แต่กระบวนการดังกล่าวก็มีข้อเสีย คือ จะท�าให้ได้กฎหมาย 
ทีไ่ม่มีคุณภาพ เพราะเมื่อมีการส่งกฎหมายที่มีข้อบกพร่องไปยังส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพือ่ตรวจพจิารณาแล้ว แม้ผลการตรวจพิจารณาจะเห็นว่ากฎหมายนั้นไม่ควรมีเพราะไม่สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทย หรือมีความซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น หรือเป็นกฎหมายที่ไม่มีความจ�าเป็นเพราะ
จะท�าให้สิ้นเปลืองหรือเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ก็ตาม แต่กระบวนการก็ต้องด�าเนินต่อไป 
“เสมอืนน�า้ทีไ่หลต่อไปเรือ่ย ๆ ” เนือ่งจากคณะรฐัมนตรีได้รบัหลกัการมาแล้ว ฉะนัน้ การทีก่ฎหมายฉบบันี้ 
จะถกูตีตกไปจงึเป็นไปได้ยาก หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึง คอื เมือ่ “ต้นน�า้” คอืกระทรวง ไหลมา “กลางน�า้” 
คอืคณะรฐัมนตรี และไหลไปยงั “ปลายน�า้” คอืส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาแล้ว ก็ต้องไหลต่อไป 
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สู่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมาสร้างเขื่อนเพื่อกั้นน�้า 
ไม่ให้ไหลต่อไปไม่ได้ เพราะมใิช่วธีิปฏบิติัตามธรรมดาท่ีถอืกันมา (Common Practice) อนัส่งผลให้ 
มีกฎหมายที่ไม่จ�าเป็นหรือได้กฎหมายที่ไม่มีคุณภาพ ซ�้าซ้อนหรือขัดแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้ง
สร้างภาระให้กับประชาชนและประเทศชาติ

โดยกฎหมายที่ “สร้างภาระให้กับประชาชน” เช่น สร้างกระบวนการหรือเพิ่มข้ันตอน 
ให้ประชาชนต้องปฏบิตัอิย่างยุง่ยากจนกลายเป็นช่องทางให้มกีารรดีไถหรอืเรยีกรบัเงนิจนเกิดการทจุรติ
คอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังมีกรณีการตรากฎหมายท่ีก�าหนดให้สิทธิแก่ประชาชนเป็นจ�านวนมาก  
แต่สิทธิดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง จนเวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้ว 
ก็ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเสียที เช่นนี้ก็เป็นกรณีที่สร้างภาระให้กับประชาชนเช่นกัน  
เพราะเม่ือไม่มีกฎกระทรวง ประชาชนก็จะไม่ได้สิทธิ และหากไปขอใช้สิทธิ เจ้าหน้าที่ก็จะอ้างว่า 
ไม่สามารถปฏิบัติให้ได้ 

ส่วนกฎหมายท่ี “สร้างภาระให้แก่ประเทศชาติ” เช่น ท�าให้เสียงบประมาณเป็นจ�านวนมาก 
โดยบางฉบับมีหลักการทีจ่ะจดัเกบ็เงนิจากประชาชน แต่ปรากฏว่าทัง้ปีจัดเก็บได้ไม่ถงึ ๒๐,๐๐๐ บาท 
แต่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือด�าเนินการดังกล่าวหลายล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างจ�านวนเงิน 
ทีจ่ดัเกบ็ได้กับเงินเดือนที่รัฐจะต้องจ่ายเพื่อจ้างเจ้าหน้าที่ทั้งปีแล้วไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย
ที่ท�าให้ประเทศต้องเสียเปรียบ ท้ังในเร่ืองการส่งออก การน�าเข้า และการแข่งขันกับต่างประเทศ  
ซึ่งถือเป็นการสร้างภาระให้กับประเทศชาติเช่นกัน

เม่ือกระบวนการที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีกฎหมายที่ไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก  
จึงมีความจ�าเป็นต้อง “ปฏิรูปกฎหมาย” ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส�าคัญ ๓ ประการ หรือที่เรียก
โดยย่อว่า หลักการ “3D” ดังนี้

(๑) “Deregulation” คือ การลดจ�านวนกฎหมาย และลดเนื้อหาของกฎหมายที่มีลักษณะ
การใช้บังคับเป็นการควบคุมให้น้อยลง โดยก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐยึดหลักการออกกฎหมาย 
เท่าที่จ�าเป็น และละเว้นการควบคุมที่ไม่สมควร

(๒) “Decriminalization” คอื การลดหรอืเลกิเนือ้หาของกฎหมายท่ีมโีทษอาญา หรอืในกรณี
ความผิดที่ไม่ร้ายแรงให้ใช้สภาพบังคับทางแพ่ง มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางสังคมอื่น 
มาใช้แทน เช่น ความผดิเกีย่วกับยาเสพติด แทนท่ีจะใช้โทษอาญาในการปราบปรามการกระท�าความผิด
เท่านั้น ก็ปรับเปลี่ยนแนวความคิดโดยก�าหนดให้ผู้ที่พบเห็นหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดได้รับ
รางวัลน�าจบั ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นการให้รางวลัแก่ผูแ้จ้ง อนัเป็นวธิกีารหน่ึงทีส่ามารถลดการกระท�าความผดิ
ให้น้อยลงได้ หรอืเปลีย่นนโยบายว่า “ผูค้้า” คอือาชญากร ส่วน “ผู้เสพ” คอืผู้ป่วยทีค่วรน�ามาบ�าบัดรกัษา 
ก็ช่วยลดจ�านวนของผู้เสพให้น้อยลงได้ เพราะหากถือว่าเป็นอาชญากรเช่นเดียวกันแล้ว นอกจากจะ 
ไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่สังคม ยังท�าให้นักโทษล้นเรือนจ�าและมีการกลับไปเสพซ�้าอีกด้วย 

(๓) “Decentralization” คือ การถ่ายโอนอ�านาจให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนได้ร่วม 
ตัดสินใจหรือปฏิบัติแทน โดยเน้นการกระจายอ�านาจและการมอบอ�านาจของเจ้าหน้าที่มิให้กระจุกตัว 
อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการอ�านวยความสะดวก ความรวดเร็ว 
และเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนให้หลากหลาย
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ทัง้นี ้นอกจากจะมหีลกัการ “3D” เป็นหัวใจของการปฏิรปูกฎหมายแล้ว ยงัต้องมหีลกัธรรมาภบิาล 
หรอืหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี (Good Governance) มาเป็นส่วนในการปฏิรปูกฎหมายด้วย 
กล่าวคอื การออกกฎหมายต้องมคีวามโปร่งใส (Transparency) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 
(Participation) ต้องมีภาระรับผิดชอบ (Accountability) และกฎหมายนั้นต้องมีความคุ้มค่า  
และประหยดัทัง้งบประมาณและเวลา (Efficiency หรือ Value for money) ซึง่บทบญัญตัมิาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจบุนั ได้น�าหลกัการ “3D” และ “Good Governance” 
มาก�าหนดไว้ส�าหรับการออกกฎหมายแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๗๗  
อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร จึงต้องมีการออกกฎหมายลูก คือ “ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” เพื่อมาอธิบายเพิ่มเติม  
ซึ่งหากจะเปรียบเทียบแล้ว มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญก็เปรียบเสมือน “ภาพจิตรกรรมฝาผนัง” 
เรื่องรามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระแก้ว ส่วนกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายเป็นการท�าให้ภาพจิตรกรรมดังกล่าวมีชีวิต เป็นรูปธรรม  
หรือเป็นโขนที่สวมหัวยักษ์หรือลิงแสดงอยู่บนเวทีให้เห็นหรือจับต้องได้จริง ๆ โดยเนื้อหาสาระส�าคัญ 
ของบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญนั้น ได้ก�าหนดเรื่องต่าง ๆ ไว้ ๑๐ ประการ ดังนี้

ประการแรก รัฐพึงออกกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น โดยแค่ไหนเพียงใดจึงเรียกว่า “จ�าเป็น” 
หรือไม่ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดความหมายและวิธีการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนแล้ว  
ซึ่งจะช่วยลบล้างธรรมเนียมหรือวิธีปฏิบัติเดิม ๆ ที่อาจจะตรากฎหมายที่ไม่จ�าเป็นออกมา หากฝ่าฝืน
ย่อมเป็นการกระท�าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ประการที ่๒ ยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายท่ีหมดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
โดยกฎหมายฉบับใดล้าสมัย หรือออกมาแล้วเป็นอุปสรรค สร้างภาระ หรือกระทบต่อการด�ารงชีวิต 
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน ต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ซึ่งวิธีการหรือขั้นตอน 
ในการด�าเนินการสามารถพิจารณาในรายละเอียดได้จากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

ประการที ่๓ ด�าเนนิการให้ประชาชนเข้าถงึตวับทกฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่าย โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องด�าเนินการอย่างไร ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ก�าหนดไว้ 
อย่างชัดเจนแล้ว เช่น ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายเผยแพร่ค�าอธิบายโดยสรุป
สาระส�าคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้ไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงานและระบบกลาง

ประการที่ ๔ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้เกี่ยวข้อง โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดนิยามความหมายของ “ผู้เกี่ยวข้อง” ไว้แล้วว่า
ครอบคลมุถงึใครบ้าง ซึง่ทีผ่่านมาการออกกฎหมายอาจจะมกีารรบัฟังความคดิเหน็หรือไม่กไ็ด้ แต่นับจากนี้
กฎหมายทุกฉบับต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ยกเว้นกฎหมายบางลักษณะ 
เช่น กฎหมายเกีย่วกับการรกัษาความมัน่คงหรอืความปลอดภยัของประเทศ หรอืต้องตราข้ึนโดยรบีด่วน
เพื่อประโยชน์ส�าคัญของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรอืป้องปัดภยัพบิตัสิาธารณะ หรอืร่างกฎหมายอ่ืนทีไ่ม่มผีลกระทบต่อประชาชน จะไม่รบัฟัง
ความคิดเห็นก็ได้ 
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อย่างไรกด็ ี นบัตัง้แต่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้บงัคบั 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นเวลากว่า ๒ ปีแล้วน้ัน บทบัญญัติมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญก็มีบทบาทพอสมควร โดยแม้ว่าจะยังไม่มีการตราร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... ออกมาใช้บงัคบั แต่ก็ได้ก�าหนดให้
แต่ละกระทรวงด�าเนนิการรบัฟังความคดิเห็นแล้ว อนัเปรยีบเหมอืนได้ทดลองหรอืซกัซ้อมไปพลางแล้ว 
อีกทั้งยังก�าหนดให้จัดท�ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงจะต้องระบุวิธีการและระยะเวลา 
ในการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้แสดงความคิดเห็น 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด้วย ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ก�าหนดรายละเอียดเก่ียวกับ 
เรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว

ประการที่ ๕ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องกระท�าอย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบ รวมทั้งให้น�าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดท�าเป็นรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เหตุผลความจ�าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย  
ความซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจ�ากัด ภาระหรืออุปสรรคต่อ 
การด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน ผลกระทบต่องบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม  
สิง่แวดล้อม หรอืผลกระทบอืน่ท่ีส�าคญั เหตผุลความจ�าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 
หรือการก�าหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนหน่วยงาน 
ผูร้บัผดิชอบและจ�านวนเจ้าหน้าทีข่องรฐั อุปกรณ์ และงบประมาณทีต้่องใช้ในการบงัคบัการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และหากมีผู้ได้รับผลกระทบก็ต้องก�าหนดวิธีการเยียวยาด้วย ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์ 
ดังกล่าวนั้นต้องน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนด้วย กล่าวคือ  
ต้องน�าผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์ผลกระทบมาพิจารณาทั้งในชั้นการพิจารณา 
ของกระทรวง คณะรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรัฐสภา

ประการที่ ๖ เม่ือกฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้วต้องจดัให้มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
โดยการประเมนิผลสมัฤทธิน์ัน้ หากเรยีกให้เข้าใจได้โดยง่ายก็เปรยีบเสมอืนการท�า “RIA”๖ หรอืชาวบ้าน
อาจเรียกว่า “การเช็คบิลย้อนหลัง” ก็ได้ ซึ่งวิธีการมีรายละเอียดก�าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแล้ว  
เช่น ต้องด�าเนินการโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง และพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการ
ตามมาตรา ๗๗ รวมท้ังต้องค�านึงถึงเรื่องความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรล ุ
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการ 
ตามกฎหมาย สถิติการด�าเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย ตลอดจนความสอดคล้อง 
หรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ นอกจากนี ้ ยงัต้องกระท�าทุกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด ซ่ึงร่างพระราชบญัญตัไิด้ก�าหนดให้
กระท�าอย่างน้อยทุก ๕ ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ แต่พระราชก�าหนดที่ตราขึ้นภายหลัง 
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นครั้งแรก ให้กระท�าภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พระราชก�าหนดนั้น 
มีผลใช้บังคับ

๖“RIA” เป็นค�าย่อของภาษาอังกฤษว่า Regulatory Impact Analysis ซึง่หมายถงึการวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย. 
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ประการที่ ๗ พึงใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น เนื่องจากเนื้อหาของ
กฎหมายที่ผ่านมามักจะก�าหนดให้การด�าเนินการใด ๆ ต้องมีการขออนุญาต และหากไม่มาขออนุญาต
ก็เป็นความผิด นอกจากน้ี เมื่อขออนุญาตแล้วก็จะเกิดใบอนุญาต มีค่าธรรมเนียม และการต่ออายุ 
ใบอนุญาตตามมา รวมทั้งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาที่ค่อนข้างยุ ่งยากและล่าช้า  
“ระบบอนุญาต” จึงสร้างภาระให้แก่ประชาชนและเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น  
มาตรา ๗๗ จึงได้ก�าหนดให้ใช้ระบบอนุญาตได้เพียงเท่าที่จ�าเป็นเท่าน้ัน ซึ่งแค่ไหนเพียงใดที่ถือว่า  
“จ�าเป็น” มาตรา ๗๗ มิได้อธิบายไว้ ฉะนั้น รายละเอียดต่าง ๆ จึงต้องพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัต ิ
ซึ่งได้ก�าหนดให้ใช้ได้เฉพาะกรณีมีเหตุจ�าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน  
หรอืมีกรณจี�าเป็นอนัไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ทัง้น้ี ในกรณีทีจ่�าเป็นต้องมรีะบบอนุญาต การก�าหนดระยะเวลา
หรือขั้นตอนในการพิจารณายื่นค�าขออนุญาตด�าเนินการต่าง ๆ ต้องค�านึงถึงหลักการและสาระส�าคัญ
ของกฎหมายว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการด้วย 

ประการที่ ๘ พึงใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น โดยในกรณีที่
รัฐมนตรีหรืออธิบดีเพียงคนเดียวก็สามารถตัดสินใจหรือบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องเสียเวลาผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือคณะกรรมการจ�านวนมากแล้ว ก็ไม่มีความจ�าเป็น 
ต้องจัดตั้งคณะกรรมการข้ึน ส่วนแค่ไหนเพียงใดที่ถือว่า “จ�าเป็น” ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้
ได้ก�าหนดรายละเอียดไว้แล้ว เช่น เพื่อก�าหนดนโยบาย หรือก�ากับ หรือก�าหนดหลักเกณฑ์  
หรือเพื่อการอื่นที่จ�าเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่น�าระบบคณะกรรมการมาใช้ต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่า 
มติของคณะกรรมการผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งด้วย

ประการที ่๙ พงึก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุพนิิจและระยะเวลาในการด�าเนินการตามข้ันตอน 
โดยกฎหมายฉบับใดมีบทบัญญัติในลักษณะให้การอนุมัติหรืออนุญาตขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ 
เจ้าหน้าที่แสดงว่ากฎหมายฉบับนั้นเป็นกฎหมายที่ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจแล้ว  
ซึง่ร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ด้ก�าหนดให้การมบีทบญัญตัใิห้เจ้าหน้าทีข่องรฐัมดีลุพนิิจในการออกค�าสัง่
ทางปกครอง หรอืด�าเนนิกจิการทางปกครองนัน้ให้กระท�าได้เพยีงเท่าทีจ่�าเป็น และในกรณทีีมี่การก�าหนด 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ จะต้องก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจและระยะเวลาในการ 
ด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ทีเ่ป็นสาระส�าคญัไว้ในร่างกฎหมายให้ชดัเจน เช่น ต้องระบวุ่ากรณใีดบ้าง 
ที่จะไม่อนุญาต และในเรื่องนั้นจะใช้เวลาในการพิจารณานานเท่าไรก�าหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น

ประการที่ ๑๐ พึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง โดยท่ีผ่านมาการออก
กฎหมายจะพจิารณาแต่เพยีงว่าถ้าฝ่าฝืนควรถกูลงโทษโดยจ�าคกุหรอืปรบัซึง่เป็นโทษอาญา แต่ปัจจุบนั 
สภาพบงัคบัทีเ่ป็นผลร้ายหรอืเป็นมาตรการในเชงิลบ (Negative Sanctions) มไิด้มเีฉพาะโทษอาญาเท่านัน้  
เพราะยงัมโีทษทางแพ่ง โทษทางปกครอง รวมทั้งโทษทางวินัยด้วย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในเชิงบวก 
(Positive Sanctions) คอื สภาพบังคบัทีเ่ป็นผลด ีเชงิเยยีวยา สิง่จงูใจ หรอืไม่น�าไปลงโทษแต่ให้รางวลัแทน  
ดังนัน้ แนวคดิเดมิทีว่่า “ท�าไม่ดต้ีองลงโทษ” จึงอาจเปล่ียนใหม่เป็น “ท�าดต้ีองได้ประโยชน์หรอืรางวลั” 
ก็จะช่วยให้คนไม่ท�าผิดได้อีกทางหนึ่ง ส่วนคนที่ท�าไม่ดีหรือฝ่าฝืนกฎหมายหากจ�าเป็นต้องเอาผิด 
จึงจะลงโทษ โดยโทษที่ก�าหนดนั้นควรน�ามาตรการในเชิงบวกมาร่วมด้วยจึงจะก่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
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เนื้อหาสาระส�าคัญตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้ง ๑๐ ประการ 
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการพิจารณาและตรวจสอบให้ครบถ้วนตามรายละเอียดและ 
หลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด โดยเฉพาะ “การรับฟังความคิดเห็น” เพื่อประกอบการจัดท�าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายซ่ึงเป็นขั้นตอนส�าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และต้องใช้ส�าหรับประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนนั้น มิใช่ด�าเนินการ
เพยีงการเปิดรบัฟังความคิดเห็นผ่านทางเวบ็ไซต์เท่านั้น แต่ควรด�าเนนิการโดยวิธีการอื่น ๆ ด้วย เช่น  
การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น 
การตอบแบบสอบถามหรือส�ารวจความคิดเห็น รวมทั้งวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น แอปพลิเคชัน 
ออนไลน์ (Application Online) หรอืโปรแกรมประยกุต์ทีใ่ช้งานบนโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึข้อมลูได้สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ เป็นต้น อย่างไรกด็ ี สิง่ทีร่บัฟัง 
ความคิดเห็นมาไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามแต่ต้องรับฟังเสมอ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ “เราต้องรับฟัง  
แต่ไม่จ�าเป็นต้องเชือ่ฟัง” และความคดิเหน็ทีไ่ด้รบัฟังมาจะต้องน�าไปใช้ทัง้ระบบ คอื ทัง้ในชัน้การพจิารณา
ของคณะรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรัฐสภา นอกจากนี้ หากพิจารณาบทบัญญัติ
ของกฎหมายในอดตีทีผ่่านมามกัจะเขยีนว่า “...ให้รฐัมนตร ีอธบิดี หรอืคณะกรรมการ “มอี�านาจหน้าที”่ 
ดงัต่อไปนี.้..” แต่นบัจากนีเ้ป็นต้นไปต้องเขยีนใหม่ว่า “...ให้อธบิด ี รัฐมนตร ีหรอืคณะกรรมการ “มหีน้าที่
และอ�านาจ” ดังต่อไปนี้...” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ต้องมีหน้าที่มาก่อนการมีอ�านาจ  
เพราะ “หน้าที่” จะท�าให้คนรับผิดชอบและต้องไตร่ตรองก่อนการด�าเนินการใด ๆ ซึ่งแม้ว่าจะเป็น 
เรื่องของการใช้ค�า แต่ก็เป็นเรื่องของการปรับทัศนคติซึ่งมีผลในทางจิตวิทยา 

อนึ่ง “ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย พ.ศ. ....” ฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับการเสนอร่างกฎหมายของประชาชนและสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎร แต่ใช้บงัคบัเฉพาะร่างกฎหมายทีเ่สนอโดยคณะรฐัมนตรเีท่าน้ัน ทัง้น้ี เพราะมุง่หมาย
ที่จะวางระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของฝ่ายบริหารเป็นส�าคัญ และการเสนอร่างกฎหมายของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรกจ็ะเป็นไปตามกระบวนการทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญและข้อบงัคบัทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร
หรือวุฒิสภาก�าหนด ส่วนประชาชนก็อาจจะไม่สะดวกที่ต้องด�าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
และวิเคราะห์ผลกระทบตามขั้นตอนที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในชั้นการพิจารณา 
ของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ได้มข้ีอสงัเกตให้ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของประธานรัฐสภา ควรจดัให้มรีะเบยีบเก่ียวกับการรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้ก่ียวข้องกรณทีีป่ระชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าช่ือเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ โดยให้สอดคล้องกับ 
หลักการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

นอกจากน้ี ในบรรดาบทบัญญตัขิองร่างพระราชบัญญตัจิ�านวน ๔๐ มาตรา นัน้ มอียู ่๒ มาตรา 
ที่เห็นควรให้ความส�าคัญและต้องสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นบทบัญญัติที่จะเป็นคุณแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะผู้ต้องหาหรือจ�าเลยแต่เป็นโทษแก่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ หรือถือเป็นสิทธิของ
ประชาชนแต่เป็นหน้าที่หรือภาระของส่วนราชการ คือ ร่างมาตรา ๖ และร่างมาตรา ๒๒ 
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โดย “ร่างมาตรา ๖” ในกรณท่ีีศาลจะใช้บทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีมี่โทษอาญา โทษทางปกครอง 
หรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นบังคับแก่คดีใด ถ้า “ศาลเห็นเอง” หรือ “คู่ความโต้แย้ง” พร้อมด้วย
เหตุผลอันสมควรและศาลเห็นด้วยกับค�าโต้แย้งนั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อประธานศาลฎีกา
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย หากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง กล่าวคือ มีการก�าหนดโทษหรือสภาพ
บังคบัท่ีเกนิสมควร เช่นนีป้ระโยชน์ก็จะตกแก่ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในคด ีเพราะศาลอาจจะ “ไม่ลงโทษ” 
หรือจะ “ลงโทษน้อยกว่า” ที่กฎหมายก�าหนด หรือจะ “ก�าหนดสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายแตกต่าง
จากที่กฎหมายก�าหนดไว้” ก็ได้ บทบัญญัติในลักษณะนี้ถือเป็นการปฏิรูปกฎหมายและเป็นกฎหมาย
ฉบับแรกที่ก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจ “เปลี่ยนแปลงโทษได้” เพราะหากกฎหมายมีโทษเกินสมควรแล้ว 
ศาลย่อมมีอ�านาจที่จะงดโทษ ลดโทษ หรือเปลี่ยนแปลงโทษให้เป็นอย่างอื่นก็ได้ เช่น เปลี่ยนโทษอาญา
เป็นโทษทางปกครอง หรือหากเห็นว่าโทษจ�าคุก ๔ ปี หรือปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอัตราที่สูงเกินไป 
เมื่อมีเหตุอันสมควรก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราโทษที่ต�่ากว่าเท่าไรก็ได้ 

ส่วน “ร่างมาตรา ๒๒” ได้ก�าหนดว่ากฎหมายทีม่กีารก�าหนดให้ต้องมกีารออกกฎ หรอืก�าหนดให้
รฐัต้องด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากกฎหมายนัน้ได้ หากมิได้มกีารออกกฎดงักล่าวหรอืยงัมไิด้ด�าเนนิการนัน้ภายในระยะเวลา 
๒ ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ ให้บทบัญญัติในเรื่องนั้นซึ่งก่อภาระหรือเป็นผลร้าย 
ต่อประชาชน เป็นอนั “สิน้ผลบังคบั” แต่หากเป็นเรือ่งท่ีให้สทิธปิระโยชน์แก่ประชาชน ให้บทบญัญตัิ
ดังกล่าว มีผลบังคับได้โดยไม่ต้องมีกฎหรือด�าเนินการดังกล่าว เมื่อเป็นเช่นน้ี ส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีจะต้องเข้มงวดมากขึ้น โดยหากหน่วยงานของรัฐมีการเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
ก�าหนดให้การด�าเนนิการใด ๆ  ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร หรือเงือ่นไขทีจ่ะก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
หรือกฎหมายลูกซึ่งจะออกในภายหลังแล้ว หน่วยงานนั้นต้องจัดท�าร่างกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูก 
ทัง้ปวงให้แล้วเสรจ็โดยเรว็หรอือาจจะต้องเสนอมาพร้อมกับร่างกฎหมาย โดยเฉพาะกรณทีีก่ฎหมายนัน้
บัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีระยะเวลาตามที่ก�าหนด  
อาจเสนอกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูกต่อคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่กฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับได้  
และคณะรัฐมนตรีก็มีอ�านาจอนุมัติหลักการได้แม้ว่ากฎหมายนั้นจะยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม

ในประการที่ส�าคัญ ยังก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีและเผยแพร่ตัวบทกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบ อาท ิพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบงัคับ 
ข้อก�าหนด ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ ค�าสั่ง ค�าพิพากษาหรือค�าวินิจฉัยของศาลหรือ 
คณะกรรมการ การตีความกฎหมาย การตอบข้อหารือ หรือแนวปฏิบัติ ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
รวมทั้งค�าแปลของกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ และค�าอธิบายโดยสรุปสาระส�าคัญของกฎหมาย 
ในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้ ตลอดจนความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขต 
การมผีลบงัคบัใช้ของกฎหมาย ไว้ใน “ระบบกลาง” ซึง่จะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครอืข่าย
เชื่อมโยงกลางที่ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาได้ร่วมกนัจดัท�าขึน้ เพือ่เป็นช่องทางในการรบัฟังความคดิเหน็ประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย
และการประเมนิผลสัมฤทธ์ิ รวมทัง้การรับจดแจ้งผูเ้กีย่วข้องซ่ึงสมควรรบัฟังความคดิเหน็ และรบัข้อร้องเรยีน
หรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ 
อย่างสะดวกและทั่วถึง
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สรุป เมื่อร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ทุกภาคส่วนจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
(Mindset) โดยเฉพาะ “หน่วยงานของรัฐ” ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ  
หรือเป็นองค์กรอสิระ หรอืองค์กรอยัการซึง่ล้วนอยูภ่ายใต้บังคบัของกฎหมายฉบบันี ้จะต้องปรบัเปลีย่น
วิธีการท�างานและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้ให้ถ่องแท้ รวมทั้ง
ตระหนักว่าเราสวมหมวก ๒ ใบ โดยใบหนึง่เป็น “เจ้าหน้าท่ีรฐั” ซึง่มหีน้าท่ีต้องปฏบิตัติามกฎหมาย 
และอีกใบหนึ่งเป็น “ประชาชน” ซึ่งมีสิทธิที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย เช่น หากเราเป็นข้าราชการ
ของกรมที่ดินก็มีหน้าที่ต้องรับจดทะเบียนโอนที่ดินหรือด�าเนินการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนด  
ในขณะเดยีวกันหากเราจะขออนญุาตก่อสร้างบ้านซึง่ต้องไปตดิต่อกบัส่วนราชการอืน่ หรอืเมือ่กระท�าผดิ
กฎหมายจราจร ก็ย่อมจะต้องการความสะดวก เป็นธรรม และสามารถเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ในฐานะ
ประชาชนได้ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงมิได้มีข้อเสียทั้งหมด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แม้จะเป็นภาระ
แก่เจ้าหน้าที่รัฐอยู่บ้าง แต่ก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะกฎหมายฉบับนี้ 
จะช่วยลดโทษอาญาและจ�านวนกฎหมายที่ไม่จ�าเป็นให้น้อยลง รวมทั้งกระจายอ�านาจการตัดสินใจ 
มิให้กระจุกตัวอยู่ที่คณะกรรมการหรือคนใดคนหน่ึง ตลอดจนเพิ่มความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าของกฎหมายให้มีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตามหลักการ “3D”  
และ “Good Governance” ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปกฎหมายอย่างแท้จริง๗.

๒๐โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙.
๒๑ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.

๗ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.
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