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“

รางแนวทางการวิเคราะหผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามกฎหมาย
วาดวยหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย

”

๑

โดยทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมายแลว
จะมี ผ ลใช บั ง คั บ ในวั น พุ ธ ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ ๒ ได กํ า หนดหน า ที่ ข องหน ว ยงานของรั ฐ
ในกระบวนการจัดทํารางกฎหมายโดยใหมกี ารรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของและวิเคราะหผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการจัดทํารางกฎหมาย และภายหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใชแลว
หนวยงานของรัฐผูร บั ผิดชอบจะมีหนาทีจ่ ดั ทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมายและจัดใหมกี ารประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อครบรอบระยะเวลาหรือมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนด
ดวยความสําคัญของพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพือ่ เปนแนวทางใหแกหนวยงานของรัฐในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะหนวยงานผูร บั ผิดชอบการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้
จึงไดจดั ทํา “รางแนวทาง” ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ รองรับการมีผลใชบงั คับของกฎหมายดังกลาว โดยเบือ้ งตน
จะประกอบดวยจํานวน ๔ เรื่อง ไดแก รางแนวทางการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบ
การจัดทํารางกฎหมาย รางแนวทางการวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย รางแนวทาง
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย และร า งแนวทางการจั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายสรุ ป สาระสํ า คั ญ
ของกฎหมาย๓ ซึง่ รางแนวทางเหลานีจ้ ะมีผลใชบงั คับกับองคกรหรือหนวยงานของรัฐตาง ๆ ไมวา จะเปน
องคกรในฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ หรือเปนองคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ ตอไป
จัดโดย กองพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนารับฟงความคิดเห็นรางแนวทางตามกฎหมาย
วาดวยหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย เมือ่ วันจันทรที่ ๒๖ และวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หองอโนมาแกรนด ชั้น ๓ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร.
๒
โดยทีก่ ฎหมายไดกาํ หนดใหใชบงั คับเมือ่ พนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ดังนัน้ เมือ่ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๑ เมือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงมีผลใชบงั คับในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เปนตนไป.
๓
นอกเหนือจากรางแนวทางทัง้ ๔ ฉบับดังกลาวแลว ยังมีรา งแนวทางทีเ่ กีย่ วของซึง่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะไดเผยแพร
ตอไปอีก ๔ ฉบับ ไดแก ๑) รางแนวทางการใชระบบอนุญาต ๒) รางแนวทางการใชระบบคณะกรรมการหรือคณะบุคคลทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่
ทีท่ าํ หนาทีร่ ว มกัน ๓) รางแนวทางการกําหนดดุลพินจิ ของเจาหนาทีข่ องรัฐในกฎหมาย และ ๔) รางแนวทางการกําหนดโทษอาญา.
๑

๔๕
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ดังนั้น เพื่อใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานของรัฐที่เสนอรางกฎหมาย หรือที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ รวมถึงรางแนวทางที่เกี่ยวของดังกลาว
ไดมีความรู ความเขาใจในหลักการและเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการจัดทํา
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย รวมทัง้ รางแนวทางตาง ๆ ทีอ่ อกมารองรับกฎหมาย
ฉบับนี้ ตลอดจนเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ในทุ ก ภาคส ว นได อ ภิ ป รายและแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดจัดใหมี
“การสัมมนารับฟงความคิดเห็นรางแนวทาง
ตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก เกณฑ ก ารจั ด ทํ า
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย” ขึ้น ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๒ ที่ผานมา
โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดกลาวเปดการสัมมนา จากนัน้ มีการอภิปรายและรับฟงความคิดเห็นรวมกับผูเ ขารวมการสัมมนา
เกีย่ วกับรางแนวทางการรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของประกอบการจัดทํารางกฎหมาย รางแนวทาง
การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รางแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
และรางแนวทางการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ซึง่ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวทิ ยากร
ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ ๑ (กฎหมายเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง) ดร.นิพนธ พัวพงศกร กรรมการพัฒนากฎหมาย
นายจุมพล ศรีจงศิรกิ ลุ นักกฎหมายกฤษฎีกา และเจาหนาทีจ่ ากกองพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดรวมกันอภิปราย
สําหรับการอภิปรายในหัวขอเรือ่ งเกีย่ วกับ “รางแนวทางการวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากกฎหมาย” โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ นั้น
มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ (กฎหมาย
เกีย่ วกับการเมืองการปกครอง) ไดแสดงความคิดเห็นวา
จากสภาพปญหาของกฎหมายไทยที่มีจํานวนมาก
เกินไป เนือ้ หาสาระสําคัญหรือหลักการของกฎหมาย
ที่ มุ  ง เน น การกํ า หนดอํ า นาจของรั ฐ ซึ่ ง ทํ า ให รั ฐ
มี อํ า นาจมากขึ้ น ก อ ให เ กิ ด ภาระแก ป ระชาชน
และทํ า ให เ ศรษฐกิ จ ไทยเป น เศรษฐกิ จ ต น ทุ น สู ง
จุ ล นิิ ติ
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รวมทั้งกระบวนการตรากฎหมายที่ขาดการตรวจสอบความจําเปนของกฎหมายอยางจริงจังและ
อยางมีหลักวิชา ตลอดจนไมมีการพิจารณาถึงผลกระทบของกฎหมายตอภาคสวนตาง ๆ ของสังคม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงมีบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ขึ้น ซึ่งประกอบดวย ๓ วรรค
เพื่อเปนแนวนโยบายดานกฎหมายของรัฐที่ตองดําเนินการ กลาวคือ
มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดสาระสําคัญไว ๓ ประการ คือ
(๑) การจัดใหมกี ฎหมายเพียงเทาทีจ่ าํ เปน หมายถึง รัฐไมควรออกกฎหมายมากเกินความจําเปน
โดยหากมาตรการหรือนโยบายใดทีร่ ฐั สามารถดําเนินการไดโดยไมจาํ เปนตองออกเปนกฎหมาย ก็ไมควร
ที่ จะออกกฎหมาย เพราะการมีกฎหมายมากเกินไปจะทําใหประชาชนมีภาระที่ตองปฏิบัติตาม
และเปนตนทุนของธุรกิจ
(๒) การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย หมายความวา เมือ่ ออกกฎหมายแลว รัฐตองเอาใจใสดแู ล
วากฎหมายที่ออกมาเหลานั้นมีความลาสมัย หมดความจําเปน หรือสมควรยกเลิกหรือปรับปรุงหรือไม
(๓) การดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมาย หมายความวา รัฐตองทําการเผยแพร
ตัวบทกฎหมายใหเขาถึงไดงาย รวมทั้งตองจัดทําคูมือหรือคําอธิบายประกอบเพื่อใหประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
มาตรา ๗๗ วรรคสอง มีสาระอยู ๒ ประการ คือ
(๑) การกําหนดสิง่ ทีร่ ฐั พึงตองทํากอนการตรากฎหมายทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญไดกาํ หนดวา
กอนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงตองทําดังนี้ คือ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ เปดเผยผลการรับฟง
ความคิดเห็นและการวิเคราะหตอ ประชาชน และนําผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบ
ของกฎหมายมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
(๒) การกําหนดสิ่งที่รัฐพึงตองทําเมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว ประกอบดวย การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้น
ตองรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
มาตรา ๗๗ วรรคสาม ไดกําหนดสาระสําคัญไว ๕ ประการ คือ
(๑) รัฐพึงใชระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่จําเปน
(๒) รัฐพึงใชระบบกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน
(๓) รัฐพึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐไวในกฎหมายใหชัดเจน
(๔) รัฐพึงกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ไวในกฎหมายใหชัดเจน
(๕) รัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง

๔๗
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ทั้งนี้ เพื่อใหหลักการและสาระสําคัญ
ตาง ๆ ทีก่ าํ หนดไวในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ดั ง กล า ว เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ แ ละสามารถ
ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม จึงมีการตรา
พระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้ น เพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ
และรายละเอียดในการดําเนินการไวอยางชัดเจน
โดยในสวนของ “การวิเคราะห ผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย” นั้น ไดกําหนด
ไวในมาตรา ๑๗ วา “ในการวิเคราะหผลกระทบ หนวยงานของรัฐตองกระทําอยางรอบดานและเปน
ระบบ โดยใหนาํ ผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดทําเปนรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบ โดยรายงานดั ง กล า วให จั ด ทํ า ตามแนวทางที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายกํ า หนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) เหตุผลความจําเปนที่ตองตรากฎหมายสําหรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น
(๒) ความซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น
(๓) สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ตองถูกจํากัด
(๔) ภาระหรืออุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนอันเนื่องมาจาก
การมีกฎหมายนั้น
(๕) ผลกระทบตองบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม หรือผลกระทบอื่นที่สําคัญ
(๖) เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกําหนดโทษอาญา
รวมทั้งหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ
(๗) หนวยงานผูรับผิดชอบ จํานวนเจาหนาที่ของรัฐ อุปกรณ และงบประมาณที่ตองใช
ในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
(๘) การเยียวยาผูไดรับผลกระทบ (ถามี)”
จากบทบัญญัตดิ งั กลาว คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย จึงไดจดั ทํา “รางแนวทางการวิเคราะห
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย” ขึน้ เพือ่ เปนแนวทางและคูม อื ใหแกหนวยงานของรัฐไดถอื ปฏิบตั ิ
ซึ่งมีรายละเอียดและแบบรายงานที่ตองดําเนินการ ปรากฏตามตาราง ดังนี้
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- ราง แนวทางการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๗ ประกอบกับมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีกําหนดแนวทางการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของหนวยงานของรัฐไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เมื่อหนวยงานของรัฐจําเปนตองทําภารกิจหรือมีมาตรการเพื่อดําเนินการใหเปนตามวัตถุประสงคในเรื่องใด
ใหหนวยงานของรัฐนั้นพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ที่เปนไปได ทั้งที่เปนทางเลือกที่เปนกฎหมายและไมเปนกฎหมาย เมื่อวิเคราะหแลว
เห็นวามีความจําเปนตองตรากฎหมายเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ใหหนวยงานของรัฐวิเคราะหถึงความจําเปน
ในการตรากฎหมายและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีกฎหมาย และจัดทําเปนรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแบบรายงานแนบทาย
ขอ ๒ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหนวยงานของรัฐตอง
(๑) ใชภาษาที่เขาใจไดงาย โดยอธิบายหรือนําเสนอขอมูลอยางกระชับ ครบถวน และตรงประเด็น
(๒) ระบุขอมูลและขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได ที่นํามาประกอบการวิเคราะหไวในรายงานดวย
ขอ ๓ ในการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย หนวยงานของรัฐตองพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอประชาชน ตอประเทศและสังคมเปนสวนรวม
(๒) ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติการและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
(๓) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ สังคมหรือชุมชน สิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ หรือผลกระทบอื่นโดยรวมที่สาํ คัญ
ขอ ๔ การวิเคราะหความพรอมและตนทุนของรัฐตามขอ ๓ (๒) ใหหนวยงานของรัฐวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจาย
ที่คาดวาตองใชในการปฏิบัติการและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายในระยะ ๓ ปแรก โดยใหแนบรายละเอียดการคํานวณ
ตนทุนหรือคาใชจายของรัฐดังกลาวมาดวย
ขอ ๕ ใหหนวยงานของรัฐเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักการของรางกฎหมายของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๖ ใหสํา นักเลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีตรวจสอบความครบถวนของการดํา เนินการตามขอ ๑ ถึงขอ ๔
โดยหากเห็นวามีความจําเปนตองดําเนินการในสวนใดเพิ่มเติม ใหแจงหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องดําเนินการใหครบถวน
โดยใหระบุเรื่องหรือประเด็นที่จะตองดําเนินการใหชัดเจน
ขอ ๗ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติสงรางกฎหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายและตรวจสอบการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้งตรวจสอบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นวาครบถวนและครอบคลุมผูเกี่ยวของที่ตองรับฟงหรือไม
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการพัฒนากระบวนการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอาจรวมกับหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจายของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ในกรณีที่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรางกฎหมายนั้นอาจคํานวณเปนเงินไดและมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) รางกฎหมายที่กําหนดใหบุคคลกระทําการใดเมื่อไดรับความยินยอมกอนกระทําการนั้น ซึ่งไดแก การอนุญาต
การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร
(๒) รางกฎหมายอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายประกาศกําหนด
ขอ ๙ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางกฎหมายแลวเสร็จ ใหปรับปรุงหรือแกไขรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายใหสอดคลองกับรางกฎหมายที่ผานการตรวจพิจารณา และเสนอไป
พรอมกับ รางกฎหมายและเอกสารอื่น ๆ เพื่ อดํา เนิน การในส วนที่เกี่ยวของตอไป ทั้ งนี้ ในการดํา เนิ นการตามขอ นี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจแจงใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการหรือรวมดําเนินการได
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“รางแนวทางการวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
ตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย”

แบบรายงาน
- ราง รายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
รางพระราชบัญญัติ..............................................................................................................................................................
กฎหมายใหม
แกไข/ปรับปรุง
ยกเลิก
สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอรางกฎหมาย…................................................................................................................
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในเรื่อง.......................................................................................................................
สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง............................................................................................................
สวนที่ ๑
เหตุผลความจําเปนที่ตองตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
๑. สภาพปญหา ขอบเขตของปญหา และผลกระทบของปญหา
๑.๑ ปญหาและสาเหตุของปญหาคืออะไร และเหตุใดรัฐจึงควรดําเนินการในเรื่องนี้......................................................
๑.๒ ขอบเขต ความรุนแรง และผลกระทบของปญหาคืออะไร.......................................................................................
๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแกปญหา
มีวัตถุประสงคและเปาหมายของการแกปญหาอยางไร...................................................................................................
๓. แนวทางในการแกปญหา
๓.๑ กอนตัดสินใจเสนอรา งกฎหมายนี้ไดมีการพิจารณาทางเลือกอื่นในการดาเนินการหรือไม อยางไร และเหตุใด
จึงไมเลือกทางเลือกนั้น...........................................................................................................................................................
๓.๒ การดําเนินการแกปญหาในปจจุบัน
- เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ หรือประชาชน หรือสังคม แกไขหรือมีทางออกตอปญหานี้อยางไร........................
- ในตางประเทศไดแกปญ
 หานี้อยางไร...................................................................................................................
๓.๓ ไดมีการสอบถามความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือผูเกี่ยวของหรือไม.........................................................................
- ผูเกี่ยวของทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนคือ.....................................................................................
- ผลการหารือ........................................................................................................................................................
๔. ความสัมพันธหรือความใกลเคียงกับกฎหมายอืน่
รางกฎหมายนี้มีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม อยางไร..................................................................
๕. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
๕.๑ กฎหมายนี้กอใหเกิดหนาที่ ภาระ หรือการจํากัดสิทธิอะไรกับประชาชนหรือกลุมบุคคลใดบาง……........................
(ในกรณีที่กฎหมายกําหนดหนาทีห่ รือสรางภาระหลายประการใหระบุผลกระทบในทุกประการ)
๕.๒ มาตรการปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยาที่จะมีใหแกผูไดรับผลกระทบตาม ๕.๑ ..........................................
๕.๓ กฎหมายนีจ้ ะกอใหเกิดประโยชนอยางไรแกประเทศ สังคม หรือประชาชนเปนสวนรวม.......................................
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ħĥ êšîìčîĀøČĂÙŠćĔßšÝŠć÷ìĊęÙćéüŠćêšĂÜĔßšĔîÖćøðäĉïĆêĉÖćøĒúąïĆÜÙĆïÖćøĔĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷Ĕîøą÷ą Ĥ ðŘĒøÖ
đðŨîÝĈîüîïćì ĂĆêøćÖĈúĆÜìĊęêšĂÜĔßšĂĆêøć ĂĆêøćÖĈúĆÜìĊęöĊĂ÷ĎŠĒúšüĂĆêøć
ĂĆêøćÖĈúĆÜìĊęêšĂÜđóĉęö×ċĚîĂĆêøć ìĆĚÜîĊĚ øć÷úąđĂĊ÷éÖćøÙĈîüèêšîìčîĀøČĂÙŠćĔßšÝŠć÷×ĂÜøĆåĕéšĒîïöćóøšĂöîĊĚĒúšü
ĨǰñúÖøąìïēé÷øüöìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîÝćÖÖãĀöć÷ǰ
ĨĢ ñúÖøąìïêŠĂđýøþåÖĉÝǰ
Ĩģ ñúÖøąìïêŠĂÿĆÜÙöĀøČĂßčößîǰ
ĨĤ ñúÖøąìïêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂöĀøČĂÿč×õćüąǰ
Ĩĥ ñúÖøąìïĂČęîìĊęÿĈÙĆâ
ÿŠüîìĊęǰģ
đĀêčñúÙüćöÝĈđðŨîĔîÖćøĔßšøąïïĂîčâćêǰøąïïÙèąÖøøöÖćøǰ
ÖćøÖĈĀîéēìþĂćâćǰĒúąĀúĆÖđÖèæŤÖćøĔßšéčúóĉîÝĉ ×ĂÜđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå
ĩǰđĀêčñúÙüćöÝĈđðŨîĔîÖćøĔßšøąïïĂîčâćêǰ
ĪǰđĀêčñúÙüćöÝĈđðŨîĔîÖćøĔßšøąïïÙèąÖøøöÖćøǰ
ĢġǰđĀêčñúÙüćöÝĈđðŨîĔîÖćøÖĈĀîéēìþĂćâćǰ
ĢĢǰĀúĆÖđÖèæŤÖćøĔßšéčúóĉîĉÝ×ĂÜđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå
×ĂøĆïøĂÜüŠćÖćøđÿîĂøŠćÜóøąøćßïĆââĆêĉĕéšéĈđîĉîÖćøêćöóøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖđÖèæŤÖćøÝĆéìĈ
øŠćÜÖãĀöć÷ĒúąÖćøðøąđöĉîñúÿĆöùìíĉĝ×ĂÜÖãĀöć÷ óýǰģĦħģ óøąøćßÖùþãĊÖćüŠćéšü÷ÖćøđÿîĂđøČĂę ÜĒúąÖćøðøąßčö
ÙèąøĆåöîêøĊ óýǰģĦĥĩ ĒúąøąđïĊ÷ïüŠćéšü÷ĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøđÿîĂđøČęĂÜêŠĂÙèąøĆåöîêøĊ óýǰģĦĥĩ Ēúšü
úÜßČęĂǰ
 ǰ
ĀĆüĀîšćÿŠüîøćßÖćøøąéĆïĂíĉïéĊĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć/ĀîŠü÷Üćî
üĆî/đéČĂî/ðŘ ìĊęÝĆéìĈǰ
ĀîŠü÷ÜćîñĎšøĆïñĉéßĂïǰ
đÝšćĀîšćìĊęñøĎš ĆïñĉéßĂïǰ
Āöć÷đú×êĉéêŠĂ

๕๑

45-56-MAC6.indd 51

พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

5/5/20 11:32 AM

“รางแนวทางการวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
ตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย”

การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามรายละเอียดที่ปรากฏในรางแนวทาง
และแบบรายงานซึง่ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายไดจดั ทําขึน้ และนํามาเผยแพรเพือ่ รับฟงความคิดเห็น
ในครั้งนี้ พิจารณาแลวจะเห็นไดวา จะทําใหกฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการแกไขปญหาหรือดําเนินนโยบายของรัฐบาลบรรลุวตั ถุประสงคมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้
เพราะเปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดการตัดสินใจอยางเปนระบบและมีทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจาก
จะมีการตัง้ คําถามตามลําดับวา “ปญหาและสาเหตุของปญหาทีต่ อ งการจะแกไขคืออะไร” “วัตถุประสงค
และเปาหมายที่ตองการจะแกไขหรือใหบรรลุผลคืออะไร” และ “มีวิธีการใดบางที่สามารถทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคดงั กลาวได” ซึง่ การตัง้ คําถามทัง้ ๓ ขอดังกลาวในเบือ้ งตนกอนทีจ่ ะมีการเสนอกฎหมาย
ยอมจะทําใหทราบถึงบรรดาวิธีการและทางเลือกตาง ๆ ซึ่งจะตองศึกษาทุกวิธีการและทางเลือก
ทีส่ ามารถทําใหบรรลุวตั ถุประสงคตามทีต่ อ งการเหลานัน้ ใหไดมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ เพือ่ จะไดเลือกวิธกี าร
และทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ได อีกทัง้ เมือ่ ไดวธิ กี ารและทางเลือกตาง ๆ ครบถวนแลว ยังตองเปรียบเทียบ
ตนทุนกับผลประโยชนของทางเลือกนั้น ๆ และเสนอแนะใหเลือกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดตอไปดวย อยางไรก็ดี ในบางกรณีเมื่อวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายแลว อาจไดขอคนพบวา “ไมสมควรออกกฎหมาย” ก็ได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ อาจพบวา
มีมาตรการอืน่ ทีม่ ใิ ชการออกกฎหมายสามารถทําใหวตั ถุประสงคบรรลุผลไดดกี วา และบางกรณีอาจจะ
ไมมีมาตรการใด ๆ ของรัฐที่สามารถดําเนินการไดอยางคุมคา ซึ่งในกรณีที่รัฐไมควรจะดําเนินการใด ๆ
ไดแก กรณีทปี่ ญ
 หามีความรุนแรงหรือมีขนาดเล็กเกินกวาจะดําเนินการดวยมาตรการใด ๆ ไดอยางคุม คา
หรือเมื่อวิเคราะหแลวแสดงวาไมมีกฎหมายหรือมาตรการในทางนโยบายใด ๆ ที่จะแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิผลโดยใชตนทุนพอสมควรเมื่อเทียบกับประโยชนที่จะไดรับจากการออกกฎหมาย
หรือการใชมาตรการนั้น
ทั้งนี้ “การออกกฎหมายมีความเหมาะสมแลวหรือไม” อาจพิจารณาไดจากขีดความสามารถ
ของรัฐในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิผล และความรุนแรงหรือขนาดของปญหาทีส่ ามารถแกไขได
เมือ่ มีการออกกฎหมาย รวมทัง้ ความสามารถในการเพิม่ สวัสดิการ เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมไดสงู สุด
หรือมีมากกวาตนทุนโดยรวมของทุกภาคสวนของสังคม สวน “กรณีใดสมควรจะออกกฎหมายหรือไม”
นอกจากจะพิจารณาจากขอมูลเกีย่ วกับกลุม คนในสังคมและจํานวนคนในแตละกลุม ทีจ่ ะถูกกระทบ
ลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบ รวมทัง้ ระยะเวลาของผลกระทบทีจ่ ะไดรบั แลว ยังตองพิจารณา
ถึงประโยชนที่มีตอเศรษฐกิจและสังคมในดานตาง ๆ ดังนี้ประกอบดวย ไดแก
(๑) ความลมเหลวของตลาด (Market Failure) เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเปนเศรษฐกิจเสรี
ทีใ่ ชกลไกตลาดเปนหลัก ดังนัน้ ในกรณีทปี่ ระชาชนสามารถบําบัดความตองการของตนเองในเรือ่ งสินคา
และบริการไดดว ยการเขารวมกระบวนการผลิตและบริโภคโดยผานการทํางานของกลไกตลาด ซึง่ ทําหนาที่
ไดอยางดีบนพืน้ ฐานของการมีขอ มูลเพียงพอในการประเมินคุณภาพและราคาของสินคาและบริการแลว
ก็ไมมีความจําเปนใด ๆ ที่รัฐจะตองเขาไปเกี่ยวของหรือแทรกแซง จะเขาไปก็เพียงแตการกําหนดกติกา
ของตลาดเทานัน้ หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ เฉพาะกรณีทตี่ ลาดลมเหลวซึง่ เปนตลาดทีไ่ มสามารถกอใหเกิดผลดี
ตอสังคมและเศรษฐกิจเทานัน้ ทีร่ ฐั จะตองเขาไปแทรกแซงหรือตองออกกฎหมายเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของตลาด
จุ ล นิิ ติ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

(๒) ความยุติธรรมและเปาหมายอื่นทางสังคม หลายกรณีมีความจําเปนตองออกกฎหมาย
เพือ่ พัฒนาหรือปรับปรุงสถานภาพของคนบางกลุม ในสังคม เชน คนยากจนหรือคนดอยโอกาส และบางกรณี
แมตน ทุนของการออกฎหมายจะสูงหรือมีบคุ คลบางกลุม เชน กลุม บุคคลทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจเขมแข็ง
ตองรับภาระมากขึ้นก็ตาม แตเมื่อคํานึงถึงความสําคัญของความยุติธรรมและเปาหมายทางสังคม
ทีม่ งุ จะคุม ครองแลว ก็มคี วามจําเปนตองออกกฎหมาย ซึง่ การวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
จะเปนเครือ่ งมือสําคัญทีช่ ว ยใหเกิดความโปรงใสวากฎหมายแตละฉบับทีอ่ อกมาใชบงั คับนัน้ ใครจะไดรบั
ประโยชนและใครตองรับภาระตนทุน อันทําใหการใชดุลพินิจมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
(๓) ความลมเหลวของกฎหมาย (Regulatory Failure) บางกรณีแมจะมีความจําเปนตอง
ออกกฎหมายเพือ่ มาแกไข แตกฎหมายทีต่ ราออกมาใชบงั คับเหลานัน้ ก็อาจจะไมสามารถแกไขปญหาตาง ๆ
ทีต่ อ งการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบางครัง้ ปญหาอาจจะลุกลามหรือขยายความรายแรง
เพราะความลมเหลวของกฎหมายก็ได ซึ่งความลมเหลวของกฎหมายนี้อาจเกิดขึ้นไดจากหลายกรณี
อาทิ กฎหมายถูกหันเหไปใชเพือ่ ผลประโยชนของกลุม คนบางกลุม แทนทีจ่ ะใชเพือ่ ผลประโยชนของสังคม
โดยรวม ซึ่งกรณีนี้เรียกวา “กฎหมายถูกตีกรอบ” (Regulatory Capture) หรือการออกแบบกฎหมาย
ทีท่ าํ ใหการปฏิบตั กิ ารและการบังคับใชกฎหมายไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ อันทําให
ระดับขั้นของการปฏิบัติตามกฎหมายตํ่า (Low Level of Compliance) หรือกฎหมายที่ออกแบบมา
ไมดีเพียงพอทีจ่ ะแกไขปญหาได เปนตน ดังนัน้ ในการตัดสินใจวาจะออกกฎหมายหรือไม และจะออก
กฎหมายอยางไร ผูก าํ หนดนโยบายจะตองตระหนักถึงความเสีย่ งและสาเหตุของความลมเหลวของกฎหมาย
ดังกลาวดวย
(๔) ผลของการทดแทน (Substitution Effect) เนือ่ งจากการออกกฎหมาย กฎ หรือระเบียบตาง ๆ
อาจจะทําใหคนเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม โดยเฉพาะผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบจากกฎหมาย เชน กฎหมายทีอ่ อกมาแลว
มีผลทําใหราคาของสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มสูงขึ้น (เพราะการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินคานั้น)
ซึง่ พฤติกรรมของการเปลีย่ นแปลงทีม่ กั จะเกิดขึน้ ก็คอื การลดการบริโภคสินคาชนิดนัน้ ลง แลวหันไปซือ้ สินคา
ชนิดอืน่ ทีส่ ามารถทดแทนกันไดมาใชแทน และบางกรณีแมวา พฤติกรรมในการทดแทนจะไมมผี ลกระทบ
ตอผูบริโภค แตก็อาจจะกอใหเกิดปญหาอื่นขึ้นไดโดยไมไดตั้งใจ เชน การลดความเสี่ยงในเรื่องหนึ่ง
แตผลของการทดแทนอาจกอใหเกิดความเสีย่ งทีส่ งู กวาในอีกเรือ่ งหนึง่ ได ซึง่ ผลของการทดแทนดังกลาว
เปนเรื่องที่ผูเกี่ยวของควรนํามาวิเคราะหและพิจารณากอนที่จะมีการเสนอกฎหมายดวย
อนึ่ง ในการออกกฎหมายแตละฉบับก็จําเปนตองคํานึงถึง “ตนทุน” ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การมีกฎหมายดวย ซึ่งมีทั้งตนทุนโดยตรง (Direct Cost) และตนทุนทางออม (Indirect Cost)
โดย “ตนทุนโดยตรง” หมายถึง ตนทุนที่ “ภาคธุรกิจและประชาชน” ตองรับภาระโดยตรงอันเนือ่ งมาจาก
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และตนทุนที่ “รัฐ” ตองรับภาระเนือ่ งจากการบริหารจัดการและการบังคับใช
กฎหมาย ซึ่งหมายรวมถึงคาซื้ออุปกรณใหม คาจางพนักงานเพื่อทําหนาที่ และคาจางที่ปรึกษา
หรือผูเ ชีย่ วชาญอืน่ เพือ่ ชวยในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย รวมทัง้ คาใชจา ยอืน่ ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการผลิตสินคา
และคาเก็บรวบรวมหรือรักษาขอมูลตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตอ งรายงานหรือเก็บรักษา ตลอดจนคาใชจา ย
ทางออมทีเ่ กิดขึน้ จากการเพิม่ พนักงาน ซึง่ จะมีคา สวัสดิการ คาสํานักงาน และคาใชจา ยตอแรงงานทีไ่ มใช
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“รางแนวทางการวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
ตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย”

คาจางดวย สวน “ตนทุนทางออม” ถือเปนตนทุนเกีย่ วกับการแขงขัน (Competition Related Cost)
โดยกฎหมายบางประเภทจะสงผลตอการลดระดับการแขงขันในตลาดได เชน ทําใหผูแขงขันรายใหม
เขาสูตลาดไดยากขึ้นดวยการกําหนดเงื่อนไขในการเขาสูตลาดที่ยากตอการปฏิบัติ การหามการแขงขัน
อยางรุนแรงดวยการกําหนดใหลดการแขงขันดานราคาหรือกําหนดขอหามในการโฆษณา และการสรางภาพ
ในทางลบวาเปนตลาดที่มีการกํากับดูแลอยางเขมงวดซึ่งสงผลทําใหธุรกิจทํากําไรไดยากขึ้น เปนตน
นอกจากนี้ ในการใชกฎหมายเพื่อเปนเครื่องมือในทางนโยบายก็ยังมีตนทุนตาง ๆ เกิดขึ้น
ซึ่งอาจแบงออกไดเปน ๔ ประเภท ดังนี้
(๑) ตนทุนในการออกกฎหมาย (Cost of Enactment of Law) ตนทุนประเภทนีจ้ ะขึน้ อยูก บั
กระบวนการและขัน้ ตอนในการออกกฎหมาย โดยแตเดิมกระบวนการและขัน้ ตอนในการออกกฎหมาย
จะเปนแบบงาย ๆ คือ มีการรางกฎหมาย และนํารางกฎหมายนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการ เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบก็จะสงรางกฎหมายใหสาํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
จากนั้นจะเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา เมื่อรัฐสภาพิจารณาและใหความเห็นชอบใหประกาศใช
เปนกฎหมายแลว นายกรัฐมนตรีจะนําขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย และจะนํา
ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ บังคับใชเปนกฎหมายตอไป กระบวนการเหลานีถ้ อื เปนตนทุนทีเ่ รียกวา
“ตนทุนในการออกกฎหมาย” แตอยางไรก็ตาม เมือ่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ไดกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎหมายเพิ่มเติมแตกตางไปจากเดิม โดยกําหนดไว
ในมาตรา ๗๗ อีกทั้งยังประกาศใชพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ กําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับการออกกฎหมายวาตองดําเนินการ
วิเคราะหเหตุผลและความจําเปนในการตรากฎหมาย ตองวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งตองเปดเผย
ผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบตอประชาชน ตลอดจนตองนําผลการรับฟงความคิดเห็น
และการวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุกขั้นตอนดวย ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวลวนเปนตนทุนใหม
ที่เพิ่มเติมขึ้น ดังนั้น ในการออกกฎหมายจึงตองคํานวณตนทุนทั้งหมดทุกกระบวนการและขั้นตอน
ทั้งที่มีอยูเดิมและที่เพิ่มเติมขึ้นใหม
(๒) ตนทุนในการบริหารจัดการและบังคับใชกฎหมาย (Cost of Law Administration
and Enforcement) เมือ่ มีกฎหมายแลวหนวยงานของรัฐจะตองบริหารจัดการกฎหมายและบังคับใช
กฎหมาย เชน ถาเปนกฎหมายเกีย่ วกับภาษีกต็ อ งตัง้ หนวยงานเพือ่ รับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บภาษีขนึ้ มา
ซึ่งตองมีสํานักงาน พนักงานเจาหนาที่ อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพื่อใหบริการประชาชน
นอกจากนี้ ในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวก็ตองมีการตรวจสอบภาษี ตรวจคน และลงโทษผูไ มปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ซึง่ ตองใชบริการของตํารวจ อัยการ และศาล อันเปนตนทุนในการบริหารจัดการและบังคับใช
กฎหมายทั้งสิ้น
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(๓) ตนทุนในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Cost of law Compliance) เมือ่ กฎหมายออกมา
ใชบงั คับแลว ประชาชนและภาคธุรกิจก็มหี นาทีต่ อ งปฏิบตั ติ าม ซึง่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายจะมีตน ทุนตาง ๆ
เกิดขึน้ เชน หากเปนกฎหมายภาษี เมือ่ ออกมาใชบงั คับแลว ไมเพียงแตประชาชนและภาคธุรกิจจะตอง
เสียภาษีเทานั้น แตเพื่อใหการเสียภาษีเปนไปอยางถูกตองครบถวน ประชาชนและภาคธุรกิจยังตอง
จัดทําบัญชี ตองกรอกแบบฟอรม และมีคา ใชจา ยในการจางพนักงานทําบัญชี รวมทัง้ การเสียภาษีกม็ คี า ใชจา ย
ในการเดินทางดวย ตนทุนที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนสวนที่ประชาชนและภาคธุรกิจตองจายเพิ่มเติมจาก
จํานวนเงินภาษีทตี่ อ งเสียใหแกรฐั หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ จํานวนเงินภาษีเปนเงินทีร่ ฐั ไดรบั จากผูเ สียภาษี
แตคา ใชจา ยในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายฉบับนีเ้ ปนเงินทีป่ ระชาชนและภาคธุรกิจตองจายโดยทีร่ ฐั จะไมไดรบั
ซึ่งมักจะถูกละเลยหรือไมใหความสําคัญ เพราะเปนตนทุนที่รัฐไมตองจายแตเปนภาระของประชาชน
และภาคธุรกิจทีต่ อ งแบกรับ ดังนัน้ ในการวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายจึงตองคํานึงถึง
ตนทุนในสวนนี้ดวย
(๔) ตนทุนอันเกิดจากการบิดเบือนเศรษฐกิจของกฎหมาย (Cost of Economic Distortion)
ตนทุนประเภทนีม้ ลี กั ษณะเชนเดียวกันกับ “ตนทุนเกีย่ วกับการแขงขัน” (Competition Related Cost)
ซึง่ ถือเปนตนทุนทีค่ าํ นวณไดยากทีส่ ดุ แตเกิดขึน้ ไดมากทีส่ ดุ และสําคัญทีส่ ดุ ซึง่ คนโดยทัว่ ไปมักจะมองขาม
ตนทุนในสวนนีเ้ พราะจะถูกหลบซอนหรือมองไมเห็นไดโดยงาย โดยการบิดเบือนเศรษฐกิจนัน้ คือ การทีร่ ฐั
เขาแทรกแซงเศรษฐกิจจนทําใหเศรษฐกิจไมสามารถดําเนินการไดโดยเสรี หรือไมสามารถดําเนินการได
ในลักษณะทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชนสงู สุดตอสังคม (Optimum) หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ กฎหมายไดไปจํากัด
การดําเนินการของธุรกิจจนทําใหธรุ กิจพยายามหาทางหลีกเลีย่ งหรือกระทําการตาง ๆ เพือ่ ใหถกู กฎหมาย
ซึ่งการกระทํานั้นทําใหธุรกิจไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประโยชนสูงสุด (Optimally) อันสงผลให
เศรษฐกิจจะอยูในระดับตํ่ากวาจุดที่ไดประโยชนสูงสุด (Sub optimal) ซึ่งเปนการเสียประโยชนของ
สังคมโดยรวม และการเสียประโยชนหรือตนทุนในสวนนี้จะกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนอยางมาก
และสังคมจะตองแบกรับภาระ ดังนั้น ในการการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายจึงตอง
คํานึงถึงตนทุนประเภทนี้ประกอบดวย
จากตนทุนในประการตาง ๆ ดังกลาวขางตน การที่รัฐจะออกกฎหมายเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการแกไขปญหาหรือดําเนินนโยบายใด ๆ จึงจําเปนตองวิเคราะหและเปรียบเทียบระหวางตนทุนทีเ่ กิดขึน้
กับผลประโยชนที่จะไดรับ (Cost and Benefit Analysis : CBA) โดยกรณีที่สมควรจะออกกฎหมาย
หรือการออกกฎหมายมีความเหมาะสมแลว ตองเปนกรณีที่ “ผลประโยชน” โดยรวมที่เกิดขึ้น
ตอสังคมเนื่องจากการมีกฎหมายนั้น จะตองมีมากกวา “ตนทุน” โดยรวมที่เกิดขึ้นตอสังคม
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หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเ ขียนมีความคิดเห็นวา ประเด็นคําถามตาง ๆ ทีไ่ ดกาํ หนดใหหนวยงาน
ของรัฐผูร บั ผิดชอบตองวิเคราะหและตอบ โดยจัดทําเปน “รายงานการวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากกฎหมาย” ตามแนวทางและแบบรายงานที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายไดเสนอเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นในครัง้ นีน้ นั้ มีสาระสําคัญหลายประการทีช่ ว ยใหกระบวนการจัดทํารางกฎหมายเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายอยางเปนระบบ ตามแนวนโยบายแหงรัฐ
ที่ปรากฏในมาตรา ๗๗ และแนวทางการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑)
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะประเด็นคําถามที่ตองวิเคราะหวา “ปญหาและ
สาเหตุของปญหาคืออะไร และเหตุใดรัฐจึงควรดําเนินการในเรื่องนี้” ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของ
การพิจารณาความจําเปนที่ตองตรากฎหมาย และการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนด เนือ่ งจากจะทําใหทราบถึงปญหาทีม่ อี ยูจ ริงและความจําเปนในการดําเนินการ
ของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งเหตุผลความจําเปนที่รัฐจะตองเขาไปดําเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งหากกําหนด
ปญหาและสาเหตุของปญหาไมชดั เจนหรือไมถกู ตองแลว อาจทําใหการวิเคราะหทางเลือกหรือมาตรการ
ในรางกฎหมายไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง และประเด็นคําถามที่วา “ขอบเขต
ความรุนแรง และผลกระทบของปญหาคืออะไร” ก็เปนขอมูลที่ชวยประกอบการวิเคราะหความจําเปน
ในการดําเนินการของรัฐและวิเคราะหการกําหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมในการแกไขปญหาได เนือ่ งจากอาจมี
บางกรณีที่ปญหาไมไดมีผลกระทบในระดับที่รุนแรงมากเพียงพอที่รัฐควรเขาไปดําเนินการ นอกจากนี้
คําถามที่วา “มีวัตถุประสงคและเปาหมายของการแกปญหาอยางไร” ก็เปนประเด็นที่ทําใหทราบถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งจะเปนจุดตั้งตนในการวิเคราะหทางเลือก
ในการดําเนินการและแนวทางในการแกไขปญหา โดยจะถูกนําไปตรวจสอบวามาตรการที่จะกําหนด
ในรางกฎหมายจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายไดหรือไม และเมือ่ กฎหมายมีผลใชบงั คับแลว
ประเด็นในขอนีก้ จ็ ะถูกนําไปใชเปนตัวชีว้ ดั ในการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายดวย ดังนัน้ การใหขอ มูล
ในสวนตาง ๆ ดังกลาว จึงควรอธิบายในลักษณะที่เปนรูปธรรมและมีขอมูลเชิงประจักษ เชน สถิติ
ตัวอยางทีเ่ กิดขึน้ จริง และผลการศึกษาหรืองานวิจยั ประกอบอยางชัดเจน ทัง้ นี้ เพือ่ ใหการวิเคราะหขอ มูล
ขอเท็จจริงมีความนาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได รวมทั้งใหการตรากฎหมายมีเหตุผลสนับสนุน
อยางละเอียดรอบคอบ อันทําใหการบังคับใชกฎหมายไดผลตรงตามวัตถุประสงค และคุมคากับภาระ
ทีเ่ กิดขึน้ แกรฐั หรือประชาชน รวมทัง้ ไมมผี ลกระทบทีก่ อ ใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนเกินความจําเปน
ตามเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดไวตอไป.

จุ ล นิิ ติ
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