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 หากจะกลาวถึงผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อันเน่ืองมาจาก “การมีกฎหมายเปนจํานวนมาก” ซึ่งทําใหผูที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย
หนัมาใหความสาํคญักบัเรือ่งดงักลาวมากยิง่ขึน้ในชวงเวลาหลายปทีผ่านมานัน้ จะเหน็ไดวาประเทศตาง ๆ  
ท่ัวโลก ไดนํามาตรการปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายมาใชอยางแพรหลาย ทั้งกับกฎหมายที่มีอยูแลว
และกฎหมายท่ีจะเสนอใหมขีึน้ใหม โดยมกีลไกทีส่าํคญัคอื “การวเิคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” 
(Regulatory Impact หรือ RIA)๒ ซึง่จะชวยใหผูทีเ่ก่ียวของสามารถออกแบบ บงัคบัใช และปรับปรุง
กฎหมายโดยคาํนงึถงึผลกระทบทัง้ท่ีอาจจะเกดิขึน้จากการรางกฎหมาย และทีเ่กิดขึน้แลวจากการบงัคับใช
กฎหมาย
 โดยการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายน้ัน เดิมจะใชในความหมายอยางแคบ กลาวคือ 
เปนเครื่องมือในการวิเคราะห “ตนทุน” ที่กฎหมายแตละฉบับสรางขึ้นกับภาคธุรกิจ เพื่อประโยชน
ในการลดจํานวนกฎหมายท่ีสรางตนทุนเหลาน้ันลง อันจะเปนผลดีตอภาคเอกชนและกระตุนใหเกิด
การแขงขัน แตเมื่อเวลาผานไปก็ไดใหคําจํากัดความและวัตถุประสงคของการวิเคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมายใหมซึง่มคีวามหมายและขอบเขตทีก่วางขึน้กวาเดมิ กลาวคอื การวเิคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมายนั้นนอกจากจะเปนเครื่องมือในการวิเคราะห “ตนทุน” ที่กฎหมายแตละฉบับ
สรางขึน้ดงักลาวแลว ยงัเปนเคร่ืองมอืในการวิเคราะห “ผลท่ีไดรบั” จากกฎหมายอีกดวย ความหมาย
ดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นวาการมีกฎหมายเปนจํานวนมากน้ันมิไดหมายความวากฎหมายเหลานั้นไมดี 
แตจําเปนตองมีการประเมินวากฎหมายแตละฉบับน้ันมีความสอดคลองกับเปาประสงคของนโยบาย
สาธารณะในภาพรวมหรือไม สวนวัตถุประสงคของการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายน้ัน 

 ๑จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการสัมมนาเพื่อเผยแพร
ผลการศึกษา ในโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis : RIA) 
ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หองประชุมชั้น ๒ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
 ๒ในประเทศไทยเรียกกระบวนการในการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายดังกลาววา “การตรวจสอบความจําเปน
ในการตรากฎหมาย” หรือ Regulatory Impact Assessment (RIA).

๑

การวิเคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมาย 
(Regulatory Impact Analysis : RIA)
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นอกจากจะมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันเหมือนเชนในอดีตแลว ยังมีวัตถุประสงค
เพือ่การตรวจสอบผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบท่ีเกดิหรอือาจจะเกิดขึน้จากมาตรการหรือกลไก
ที่กําหนดหรือจะกําหนดไวในกฎหมายอีกดวย 
 จากคําจาํกดัความและวัตถปุระสงคของการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายท่ีกวางย่ิงขึน้
กวาเดิมดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถงึทศิทางในการปฏิรปูกฎหมาย จาก “การมีกฎหมายจํานวนนอย ๆ ”
(Deregulation) เปน “การมีกฎหมายท่ีดีขึ้นกวาที่เปนอยู” (Better Regulation)๓ และกลายเปน
สวนสําคัญของกระบวนการปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ทั้งนี้ เนื่องจาก
การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายนั้นจะทําใหมีการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการออกกฎหมายอันเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะทําใหกระบวนการตัดสินใจในทางนโยบายเก่ียวกับ
กฎหมายวางอยูบนพ้ืนฐานของเหตุผลท่ีชัดเจน และการตัดสินใจทางนโยบายในแตละเรื่องก็จะตอง
เปนไปอยางโปรงใสและรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
 ดังนั้น เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของไดมีความรู ความเขาใจ และรวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะในประเด็นเก่ียวกับแนวคิด หลกัเกณฑ และแนวปฏิบตัใินการวิเคราะห
ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) ของประเทศในกลุมองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา หรอื OECD๔ ซึง่เปนกลุมประเทศทีพ่ฒันาแลว เปรยีบเทยีบกบักลุมประเทศทีก่าํลังพฒันา 
ทัง้นี ้เพือ่เปนขอมลูสาํหรับการคิดวเิคราะหและรวมกันหาแนวทางในการนําหลักการวิเคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมายมาใชกับประเทศไทยไดอยางเหมาะสม ทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จึงไดจัดการสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการศึกษา
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact 
Analysis : RIA) ขึน้ เมือ่วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทีผ่านมา ซึง่การสมัมนาฯ ในคร้ังน้ี ดร. เดือนเดน 
นิคมบริรักษ ผูอํานวยการวิจัยดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ไดกลาวเปดงาน และนําเสนอรายงานการศึกษาวิจัยในหัวขอดังกลาว
มีเนื้อหาสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 ๓ปกรณ นิลประพันธ, “การตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment)”, เอกสารเผยแพร 
www.lawdrafter.blogspot.com สืบคนเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.
 ๔องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี (Organization for Economic Co-operation and 
Development - OECD) มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจใหแกประเทศสมาชิก โดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สงเสริมการคาเสรี และใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศ
กําลังพัฒนา ปจจุบัน OECD ประกอบดวยสมาชิก ๓๔ ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ค 
เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซแลนด ไอรแลนด อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี 
ลักเซมเบิรก เม็กซิโก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด ตุรกี  
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และ ๑ องคกร คือสหภาพยุโรป นอกจากน้ี OECD ยังรวมมือและมีขอตกลงตาง ๆ 
กับประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกกวา ๗๐ประเทศดวย (ที่มา : เว็บไซตศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (www.mfa.go.th)).
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 ดร .  เดือนเด น นิคมบริรักษ  ผู อํานวยการวิจัย
ดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวจิยัเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ไดแสดงความคิดเห็นวา การวิเคราะห
ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) 
หรอืเรยีกโดยยอวา “RIA” นัน้ ถอืเปนเครือ่งมอืสาํคญัทีช่วยให
มกีารพฒันากระบวนการตรากฎหมาย โดยจะเพิม่ความรบัผดิชอบ
ของหนวยงานของรัฐและปรับปรุงการมีสวนรวมของผู ที่
มีสวนไดเสีย เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายใหมี
สาระสาํคญัครบถวนและไดรบัการยอมรบัจากทกุภาคสวนมากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ขัน้ตอนในการทาํ RIA ดงักลาว
ตองดําเนินการ “กอน” ที่จะมีการรางกฎหมายเพื่อประเมินหรือตรวจสอบความจําเปนและรูปแบบ
ในการกํากับดูแล เพราะหากทํา RIA “ภายหลัง” ที่มีการรางกฎหมายแลวก็จะไมกอใหเกิดประโยชน 
เนือ่งจากบุคคลภายนอกหรือผูมสีวนไดเสยียอมจะไมมสีวนรวมในการพิจารณาเน้ือหาสาระของกฎหมาย
มาตั้งแตแรก ดังนั้นจึงไมสามารถปรับปรุงแกไขไดเทาที่ควร และหนวยงานที่เสนอกฎหมายก็อาจจะ
มองการทํา RIA เปนศัตรูหรืออุปสรรค มิใชเครื่องมือที่จะชวยใหกฎหมายมีความครบถวนสมบูรณ 
หรอืไดรบัการยอมรับมากยิง่ขึน้ ซึง่ในทีส่ดุกระบวนการในการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย 
หรือการทํา RIA ก็จะเปนเพียงเอกสารประกอบการเสนอรางกฎหมายท่ีหนวยงานราชการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดเทานั้น
 เมื่อพิจารณาหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติในการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
ของประเทศในกลุม OECD ซึ่งเปนกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวพบวา ประเทศในกลุม OECD นั้นจะมี
หลกัเกณฑทีเ่รยีกวา “OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making” ซึง่เปน
รายการคาํถามทีก่าํหนดใหหนวยงานหรอืผูทีเ่ก่ียวของตองตอบใหครบถวนกอนทีจ่ะมกีารรางกฎหมาย 
ทั้งนี้ เพื่อประเมินหรือตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมายและประกอบการตัดสินใจในการใหรัฐ
เขาไปกาํกบัดแูล โดยรายการคาํถามดงักลาวจะเปนคาํถามปลายเปด (Open Questions) ประกอบดวย 
๑๐ ประการดังนี้
  (๑)  มีการอธิบายปญหาที่แทจริงที่ทําใหตองมีกฎหมายฉบับนั้นอยางชัดเจนแลวหรือไม
  (๒) การเขาแทรกแซงของภาครัฐเหมาะสมหรือไม
  (๓) การออกกฎหมายฉบับนั้นเปนวิธีการที่ดีที่สุดหรือไม
  (๔) กฎหรือระเบียบที่จะออกมาใชบังคับนั้นสอดคลองกับกฎหมายอ่ืนหรือไม
  (๕) หนวยงานใดท่ีควรเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
  (๖) ประโยชนที่จะไดรับจากการออกกฎหมายฉบับนั้นเหมาะสมกับตนทุนหรือคุมคาหรือไม
  (๗) มีการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตอสังคมอยางโปรงใสและชัดเจนหรือไม
  (๘) เนื้อหาสาระของกฎหมายมีความชัดเจนและเขาใจงายหรือไม
  (๙) ผูที่มีสวนไดเสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายน้ันหรือไม
 (๑๐) มีมาตรการหรือขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมายน้ันใหประสบความสําเร็จอยางไร

ั้ ี้ ั้ ใ ํ ั 
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การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA)

จุลนิติ

 หลักเกณฑการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย หรือการทํา RIA ของประเทศในกลุม 
OECD ดังกลาวจะนํามาใชกับกฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายลําดับรอง รวมทั้ง
กฎเกณฑตาง ๆ อาทิ จรรยาบรรณ คําแนะนํา ขอสังเกต แผนการหรือขอตกลงระหวางภาครัฐ
กบัภาคเอกชนในเร่ืองทีม่คีวามสําคญัหรอืสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สงัคม หรอืสทิธขิองบุคคลดวย 
แตโครงสราง รายละเอยีด และวธิกีารประเมนิผลกระทบนัน้อาจจะกาํหนดเนือ้หาใหมคีวามแตกตางกนัได
สําหรับกฎหมายที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตางกัน 
 นอกจากน้ี กระบวนการในการทาํ RIA ของประเทศในกลุม OECD จะใหความสาํคญักับกระบวนการ
ที่มี “ความโปรงใส” เชน ตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และตองเปดเผย
รายงานผลการประเมินอยางแพรหลายผานทางเว็บไซด เปนตน และกําหนดใหมี “หนวยงานกลาง” 
เพือ่ทาํหนาทีใ่นการตรวจสอบคุณภาพของรายงานและปองกันมใิหมกีารบิดเบือนขอมลูทีท่างหนวยงาน
ที่เสนอกฎหมายไดจัดทําขึ้นดวย
 อยางไรก็ดี ประเทศตาง ๆ อาจจะนําเครื่องมืออื่น ๆ มาใชเปนกลไกในการพัฒนากฎหมาย
เพื่อทดแทนหรือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการทํา RIA ดังกลาวก็ได เชน ประเทศสิงคโปร แมจะไมมี
กระบวนการทาํ RIA แตกม็กีระบวนการรบัฟงความคดิเหน็จากสาธารณะในการตรากฎหมาย ประเทศ
เม็กซิโกและประเทศเวียดนามซึ่งมีการทํา RIA แลว แตก็นํา Law Review ซึ่งเปนการพิจารณา
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกกฎหมายท่ีไมสามารถบังคับใชไดในทางปฏิบัติหรือไมเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบันมาใชควบคูดวย และประเทศเกาหลีใต ซึ่งนอกจากจะมีการนํา RIA และ Law 
Review มาใชแลวยงัมกีารกาํหนดใหกฎหมายแตละฉบับมอีายใุนการใชบงัคบั (Sunset Clause) อกีดวย 
 ทั้งนี้ เพื่อเปนการประเมินคุณภาพของกระบวนการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย 
หรือการทํา RIA วามีประสิทธิภาพหรือไม ประเทศในกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก 
หรือ APEC๕ จึงมีหลักเกณฑในการประเมินคุณภาพของกระบวนการออกกฎและระเบียบ” (Good 
Regulatory Practice in APEC - Baseline Study) ซึ่งประกอบดวยขอพิจารณา ๓ ประการคือ
 (๑)  มีเปาหมายในการนํา RIA มาใชอยางชัดเจนหรือไม
 (๒)  มีความสมบูรณของรายงานการทํา RIA มากนอยเพียงใด
 (๓)  มีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามคุณภาพของการทํา RIA หรือไม
 โดยเมือ่นาํขอพจิารณาในการประเมนิคณุภาพของการทาํ RIA ดงักลาวมาพจิารณาศกึษาจะพบวา 
การทํา RIA ของประเทศทีก่าํลงัพฒันาจะมคีณุภาพคอนขางตํา่เมือ่เปรยีบเทยีบกับประเทศทีพ่ฒันาแลว 
ทัง้นีเ้นือ่งจากสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีสาํคญัเกีย่วกับการขาดขอมลูและผูเชีย่วชาญในการจัดทาํ RIA 
การขาดความตระหนักในความสําคัญของการทํา RIA และขาดกระบวนการในการกําหนดนโยบาย

 ๕ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) เปนกลุม
ความรวมมอืทางเศรษฐกจิระหวางเขตเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟก ประกอบดวยสมาชิกทัง้สิน้ ๒๑ เขตเศรษฐกจิ (๑๙ ประเทศ
และ ๒ เขตเศรษฐกิจ) ไดแก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน บรูไน แคนาดา ชิลี ฮองกง อินโดนีเซีย เกาหลีใต 
มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี เปรู ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ไทย และเวียดนาม (ที่มา : เว็บไซตกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ (www.dtn.go.th))
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

หรือการตรากฎหมายท่ีใหความสําคัญแกขอมูลเชิงประจักษ รวมทั้งขาดการมีสวนรวมของผูที่มีสวน
เกี่ยวของ ตัวอยางเชน โครงการนํารองในประเทศแอฟริกาตะวันออก ของสํานักงานเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศ (Department for International Development หรอื DFID ) ของประเทศองักฤษ 
ที่ไมประสบความสําเร็จในการทํา RIA เทาท่ีควร ทั้งนี้เพราะขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลเนื่องจาก
มีปญหาอื่นที่เรงดวนยิ่งกวา และการทํา RIA นั้นมิไดเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ
หรอืเปนนโยบายท่ีสาํคัญของรัฐบาล รวมท้ังขาดกระบวนการในการตรากฎหมายท่ีด ีและไมมแีรงจูงใจ
ในการจัดทํารายงาน RIA เพราะรัฐบาลมักจะตัดสินใจตามดุลพินิจมากกวาการพิจารณาจากขอมูล 
 ดังนั้น หากประเทศตาง ๆ จะนํา RIA มาใชอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองมีองคประกอบ
ที่สําคัญ ดังนี้
 ประการแรก   ตองมีเปาหมายในการนํา RIA มาใช โดยรัฐบาลตองเปนผูกําหนดอยางชัดเจน
 ประการที่ ๒   ตองกําหนดใหการทํา RIA เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ
 ประการที่ ๓   ตองมีการประสานงานและรวมมือกันระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนหรือ
        ภาคธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
 ประการสุดทาย  ตองมหีนวยงานทีท่าํหนาทีใ่นการตรวจสอบคณุภาพของการทาํ RIA โดยไดรบั
        การสนับสนุนจากรัฐบาล

 สาํหรบัขัน้ตอนและวธิกีารในการประเมนิตนทนุและผลประโยชนในการตรากฎหมายนัน้ ลาํดบัแรก 
“ตองกําหนดกรอบหรือเปาหมายในการประเมินใหชัดเจน” เสียกอน โดยพิจารณาประเมินเฉพาะ
เรื่องท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม หรือที่เกี่ยวของกับนโยบายท่ีสําคัญเทาน้ัน เชน 
การเลกิจางงาน การเตบิโตทางเศรษฐกจิ การกระจายรายได หรอืการทจุรติคอรรปัชนั เปนตน และตอง
กาํหนดกลุมเปาหมายในการประเมนิ โดยเลอืกจากกลุมทีไ่ดรบัผลกระทบซึง่อาจจะพจิารณาจากจาํนวน 
ความรนุแรง สภาพปญหา หรอืระยะเวลาทีไ่ดรบัผลกระทบกไ็ด จากนัน้จงึ “เลอืกวธิกีารท่ีเหมาะสม” 
ตามขีดความสามารถของผูปฏิบัติและความพรอมของขอมูล ซึ่งโดยทั่วไปมี ๓ วิธี ไดแก
 วิธีที่ ๑ Benef it-Cost Analysis (BCA) เปนวิธีการพื้นฐานในการคํานวณผลประโยชนและ
ตนทุนในเชิงปริมาณในรูปของตัวเงิน และนํามาเปรียบเทียบระหวางชวงเวลาตาง ๆ ได
 วิธีที่ ๒ Cost-effectiveness Analysis (CEA) เปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับหนวยงานที่มี
งบประมาณและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญอยางจํากัด โดยวิธีการ CEA นี้เปนการประเมินเฉพาะ
ในสวนของตนทุนในการตรากฎหมายและตนทุนของทางเลือกอื่น ๆ เทานั้น
 วิธีที่ ๓ Multi-criteria Analysis (MCA) เปนการวิเคราะหที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค
ของนโยบาย เพื่อนํามากําหนดปจจัยที่จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคเหลานั้น

 อนึ่ง สําหรับ “ประเทศไทย” เมื่อพิจารณาแลวจะพบวาไดมีการวิเคราะหผลกระทบในการ
ออกกฎหมายหรอืการทาํ RIA เชนกนั นบัตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวย
การเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๓๑ ซึง่แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวย
การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหการเสนอใหมีกฎหมายขึ้นใหม
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การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA)

จุลนิติ

หรือเสนอแกไขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาน้ัน สวนราชการ
เจาของเร่ืองตองจัดทําบันทึกวิเคราะหสรุปและเอกสารประกอบการพิจารณาใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตามจํานวนที่กําหนด

 โดย “บันทึกวิเคราะหสรุป” ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขอใหมีกฎหมายข้ึนใหมหรือเสนอขอแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
 (๒)  ความเก่ียวของกับการใชกฎหมาย โดยสวนราชการตาง ๆ ที่เปนผูรักษาการตามกฎหมาย 
ตองระบุดวยวาไดมีการหารือสวนราชการตาง ๆ นั้นแลวหรือไม พรอมดวยเหตุผล
 (๓)  การขอขอมูลหรือความเห็นจากสวนราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
 (๔)  ประเด็นปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาที่ตองการเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
วินิจฉัย
 (๕)  หลักการในประเด็นสําคัญ ๆ ที่สวนราชการเจาของเรื่องเห็นวาควรจะมีอยูในรางกฎหมาย

 สวน “เอกสารประกอบการพิจารณา” ไดแกเอกสารดังตอไปนี้
 (๑)  ในกรณีที่เปนเรื่องที่จะตองออกเปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด
   (ก) ถาเปนการยกรางกฎหมายขึ้นใหมทั้งฉบับ ใหจัดทํารางกฎหมายที่จะเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และสรุปสาระสําคัญของรางกฎหมายดังกลาวเปนขอ ๆ พรอมท้ังเหตุผล
และความจําเปน
        (ข)  ถาเปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน ใหจัดทําสรุปหลักการ
ในประเดน็สาํคญัทีเ่หน็วาควรจะมอียูในรางกฎหมายดงักลาวโดยแยกเปนขอ ๆ  และจะตองมรีายละเอยีด
เพียงพอที่จะใชเปนแนวทางในการยกรางกฎหมายในเรื่องนั้นได พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปน
 (๒)  ในกรณีที่เปนเรื่องที่จะตองออกเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือบทบัญญัติอื่น
   (ก)  ถาเปนการยกรางขึน้ใหมทัง้ฉบบั ใหจดัทาํรางกฎหมายและเอกสารเชนเดยีวกับขอ (๑) (ก)
   (ข)  ถาเปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน ใหจัดทํารางกฎหมายและ
เอกสารเชนเดียวกับขอ (๑) (ก) และจัดทําบัญชีเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบันกับรางกฎหมายท่ีแกไขใหม โดยระบุถึงความแตกตางของสาระสําคัญ พรอมท้ังเหตุผล
ที่ขอแกไข
 (๓)  ในกรณีที่ตองมีเอกสารแนบทาย เชน แผนที่ แผนผัง บัญชีรายชื่อ ใหมีคํารับรองของ
สวนราชการเจาของเรื่องและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของวาไดมีการหารือและตรวจสอบรวมกันแลว
 (๔)  ในกรณีที่เปนการเสนอปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมหรือภาษีอากรตาง ๆ ใหจัดทําตาราง
เปรียบเทียบอัตราที่ใชอยูในปจจุบันกับอัตราที่เสนอใหม
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
แนวทาง การพิจารณากอนการเสนอรางกฎหมาย โดยกําหนดขอพิจารณาไวดังนี้
 (๑)  หากไมมกีฎหมายฉบับนัน้จะสงผลกระทบในประการใดบาง และนอกจากการตรากฎหมาย
แลวยังมีทางเลือกอื่น ๆ หรือไม (Baseline Scenario)
 (๒)  กฎหมายทีจ่ะตรานัน้มกีารสรางขัน้ตอนขึน้ใหมหรอืไม และสามารถลดขัน้ตอนน้ันไดหรอืไม
 (๓)  มีการกําหนดมาตรการเรื่องการขออนุญาตหรือไม สามารถเปลี่ยนเปนการกํากับดูแลหรือ
ตรวจสอบภายหลังไดหรือไม
 (๔)  มีการกําหนดหลักเกณฑในการอนุญาตที่ชัดเจนหรือไม

 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย” ประกอบดวยกรรมการรางกฎหมายและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานของรัฐหรือของเอกชน เพื่อทําหนาที่เสนอใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัย
หรือไมเหมาะสมกับสถานการณของประเทศหรือกฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพในรางกาย ทรัพยสินหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชนโดยไมสมควร หรือกอใหเกิดภาระแกการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ
ของบุคคลโดยไมจําเปนหรือไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง หรือการบริหารราชการ
 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมคีาํสัง่สาํนกันายกรฐัมนตร ีแตงตัง้ “คณะกรรมการปรบัปรงุกฎหมาย
เพื่อการพัฒนาประเทศ”๖ โดยมีหนาที่ในการพิจารณาศึกษากฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เพ่ือเสนอใหยกเลิกหรือปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสมและทนัสมยั หรอืดาํเนนิการยกรางขึน้ใหม รวมทัง้เสนอแนะมาตรการบังคบัใชกฎหมายสาํคัญ
ทีม่ผีลกระทบตอการพฒันาประเทศในทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงการปกครอง ซึง่ผลงานทีส่าํคญั
ของคณะกรรมการชุดนี้คือ การยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัยหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
เปนจาํนวนท้ังสิน้ ๔๗ ฉบบั และการกําหนด “หลกัเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย 
(Checklist) ๑๐ ประการ” ขึ้นใชบังคับ เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเสนอ
ใหมีกฎหมาย ยกรางกฎหมาย และพิจารณากฎหมายตองตอบคําถามตามที่กําหนดไว
 จากขอมูลความเปนมาของการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายหรือการทํา RIA 
ในประเทศไทยดังกลาว แมจะชี้ใหเห็นไดวาประเทศไทยมีกระบวนการทํา RIA มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๑ 
แลวกต็าม แตเมือ่พจิารณาผลการดาํเนนิงานตลอดระยะเวลาทีผ่านมาพบวา การตรวจสอบความจาํเปน
ในการรางกฎหมายของประเทศไทยนัน้ ยงัไมคลอบคลมุถงึกฎหมายในลาํดบัรอง และรางพระราชบญัญตัิ
ที่เสนอโดยประชาชนที่ไมผานคณะรัฐมนตรีดวย และหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปน

 ๖คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ มีนายมีชัย ฤชุพันธุ  ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๑
เปนประธานกรรมการ ซึ่งตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่จะใหมีการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัยและไมสามารถ
ปรับใชไดกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและสงเสริมตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการปกครอง.
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การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA)

จุลนิติ

ในการตรากฎหมายซ่ึงมีรูปแบบเปนคําถามปลายเปดน้ันทําใหไมมีมาตรฐานในการจัดทํารายงาน 
และแมจะมีคูมอืตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย แตคูมอืน้ันก็มรีายละเอียดไมเพยีงพอ ตลอดจน
การประเมนิคณุภาพของการจัดทาํ RIA ของประเทศไทยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัหลกัเกณฑในการประเมนิ
คุณภาพของกระบวนการออกกฎและระเบียบของประเทศในกลุมเอเปคแลวก็พบวา ประเทศไทย
ไมไดอธิบายสภาพปญหาที่ตองการจะแกไขในเชิงลึกอยางชัดเจน ไมมีการวิเคราะหหรือนําเสนอ
ทางเลือกอื่นในการแกไขปญหา และไมมีการประเมินหรือวิเคราะหผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
อยางสมเหตุสมผล (Cost-Benef it Analysis) รวมทั้งไมมีการอธิบายถึงกระบวนการในการรับฟง
ความคิดเห็นจากกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียอยางละเอียดดวย
 ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา ประเทศไทยแมจะมีวิวัฒนาการในการพัฒนากฎหมายมามากกวา
สองทศวรรษแลวก็ตาม แตก็ยังไมไดมีการทบทวนกฎหมายครั้งใหญเหมือนดังเชนประเทศเกาหลีใต 
เวียดนาม และเม็กซิโก ที่มีการยกเลิกกฎหมายเปนจํานวนกวา ๑,๐๐๐ ฉบับ และประเทศไทยแมจะมี
หลกัเกณฑในการจดัทาํ RIA ทีเ่ปนมาตรฐานสากล แตคณุภาพของรายงานทีจ่ดัทําขึน้จรงิในทางปฏบิตัิ
นั้นยังไมเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพปญหาและอุปสรรคในประการตาง ๆ 
ดังตอไปนี้
 ประการแรก  การจัดทํารายงาน RIA ของประเทศไทยมีเฉพาะในขั้นตอนที่มีรางกฎหมาย
ออกมาแลวเทานัน้ และหนวยงานราชการทีเ่กีย่วของมองวาการจดัทาํรายงาน RIA เปนอปุสรรคทีท่าํให
การตรากฎหมายน้ันลาชา รวมทั้งการทํารายงาน RIA ของประเทศไทยก็มีลักษณะเปนการกากบาท 
(tick the box) ซึ่งเปนเพียงการถามวาไดทําแลวหรือไม
 ประการที่ ๒  การจัดทาํรายงาน RIA ของกฎหมายในประเทศไทย ยงัจาํกัดเฉพาะกฎหมายท่ีเปน
ลาํดบัของพระราชบัญญตัเิทานัน้ ในขณะท่ีตางประเทศจะเนนกฎหมายลําดบัรองและมาตรการของรัฐ
ที่ไมใชกฎหมาย และในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหลักซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติที่มี
เนื้อหาสาระคอนขางกวาง ทําใหไมสามารถประเมินผลไดผลเสียอยางเปนรูปธรรมได
 ประการที่ ๓  ประเทศไทยยังขาด “คูมือการประเมินผลกระทบของกฎหมาย” ซึ่งกําหนด
รายละเอียดและวิธีการในการจัดทํารายงานการประเมินที่เปนมาตรฐานกลาง
 ประการที่ ๔  กระบวนการในการจัดทํารายงาน RIA ของประเทศไทย ยงัขาดกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมสีวนไดเสยีและของสาธารณชน และยังไมมกีฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะที่กําหนดกรอบวิธีการในการจัดทําความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
 ประการที่ ๕  ประเทศไทยยังขาดหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของรายงาน
การประเมินผลกระทบของกฎหมาย

๕๗

ทําความคิดเห็นท่ีมีประสิทธิภาพ
ดหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของรา
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ดังนั้น เพื่อเปนขอมูลสําหรับการคิดวิเคราะหและเปนแนวทางในการนําหลักการวิเคราะห
ผลกระทบในการออกกฎหมาย หรือการทํา RIA มาใชกับประเทศไทยไดอยางเหมาะสม จึงมี
ขอเสนอแนะในประการตาง ๆ ดังนี้
 ประการแรก  เก่ียวกบัระยะเวลาหรอืวธิกีารนาํ RIA มาใชอยางเหมาะสม (Right Timing/Design) 
 โดยตองกาํหนดใหการทาํ RIA เปนสวนหนึง่ของนโยบายทีต่องปฏริปู และตองมเีปาหมายในการนาํ 
RIA มาใชอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งมีระบบจูงใจใหแกหนวยงานราชการดวย

 ประการที่ ๒  เกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการทํา RIA ที่ถูกตอง (Right Method) 
 โดยขั้นตอนแรกตองกําหนด “ขอบเขตของกฎหมาย” ที่จะประเมินวาเปนกฎหมายประเภทใด 
เนื่องจากปจจุบันมีการประเมินเฉพาะกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเทานั้น ดังนั้น จึงควรขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมถึงกฎหมายประเภทท่ีเปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม รางกฎหมายท่ีเสนอ
โดยภาคประชาชน และกฎหมายลําดับรอง รวมทั้งกฎระเบียบของหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลดวย
 เมื่อกําหนดขอบเขตของกฎหมายที่จะประเมินแลว ขั้นตอนลําดับตอไปควรเปน “การกําหนด
ระยะเวลา” ในการประเมินซึ่งเปนการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนไดเสียหรือที่เก่ียวของ 
โดยควรกําหนดใหมีการดําเนินการรวมจํานวน ๓ ครั้งดังนี้
 ครั้งที่ ๑  เปนการรบัฟงความคดิเหน็ “กอนการยกรางกฎหมาย” เพือ่เปนการตรวจสอบความจําเปน
     ในการรางกฎหมาย
 ครั้งที่ ๒ เปนการรับฟงความคิดเห็น “เมื่อมีการยกรางกฎหมายแลว” เพื่อประเมินผลกระทบ
     ของกฎหมาย และทางเลือกอื่น ๆ
 ครั้งที่ ๓ เปนการรับฟงความคิดเห็น “เมื่อมีการปรับปรุงรางกฎหมายแลว” เพื่อพิจารณา
     รายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ของกฎหมาย

 ขัน้ตอนการทํา RIA ลาํดบัสดุทายคอื ตองกาํหนด “เนือ้หาสาระของการประเมิน” และ “หลกัการ
ในการรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน” โดยรูปแบบของเนื้อหาสาระที่จะทําการประเมินหรือ
วิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายน้ัน ควรกําหนดกรอบหรือเปาหมายในการประเมินใหชัดเจน
โดยพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีความสําคัญ ทั้งนี้ วิธีการในการประเมินควรดําเนินการในรูปแบบของ
แบบฟอรมมาตรฐาน (Spreadsheet) แทนคําถามแบบปลายเปดที่เปนการกากบาท (tick the box) 
และควรเนนการประเมินในเชิงคุณภาพโดยอาศัยขอมูลที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นเปนหลัก 
สวนหลักการในการรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน สามารถนําหลักการของประเทศในกลุม OECD 
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติก็ได ซึ่งประกอบดวยหลักการดังตอไปนี้
 (๑)  การรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชนในการจัดทํากฎหมายน้ันตองเปนขอบังคับ โดยไมมี
ขอยกเวนและไมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหนวยงานราชการใด ๆ 
 (๒)  ตองดําเนินการกอนที่จะมีการยกรางกฎหมาย
 (๓)  ตองมีแนวทางในการดําเนินการที่เปนรูปธรรมในรูปแบบของ “คูมือ”
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การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA)

จุลนิติ

 (๔)  ประชาชนทุกคนตองสามารถเขารวมได
 (๕)  ขอมูลที่ไดรับจากเวทีการแสดงความคิดเห็นตองมีการบันทึกไวและเผยแพรแกสาธารณชน
ทางเว็บไซต
 (๖)  หนวยงานที่เสนอกฎหมายตองตอบขอคิดเห็นที่ไดรับเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
 (๗)  ขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับตองบันทึกไวในรายงาน RIA ดวย
 (๘)  มหีนวยงานกลางท่ีตรวจสอบคุณภาพของการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานราชการตาง ๆ

 ทั้งนี้ ควรมีการรางระเบียบวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะท่ีมีบทบัญญัติที่สอดคลอง
กบัหลกัการทีเ่ปนมาตรฐานสากลดงักลาว รวมทัง้ปรบัปรงุพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัตวิาดวย “การออกกฎ” (Rule Making) ของหนวยงานราชการดวย และ

 ประการสุดทาย เกี่ยวกับองคกรในการตรวจสอบการทํา RIA (Right Institution) 
 เพ่ือใหคณุภาพของการทาํ RIA เปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ ควรม ี“หนวยงานกลาง” ทีร่บัผดิชอบ
ในการสงเสริม ตดิตาม และตรวจสอบการประเมินหรือวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายโดยเฉพาะ
ซึ่งหนวยงานดังกลาวตองมีความเปนอิสระจากฝายการเมือง และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทํา RIA 
รวมทั้งตองมีการประสานงานอยางใกลชิดกับภาคเอกชนและภาคประชาชนเปนอยางยิ่งดวย

 หากจะกลาวโดยสรุปแลว จากการทีผู่เขยีนไดมโีอกาสเขารวมการสมัมนาทางวชิาการในครัง้น้ีนัน้ 
ผูเขยีนมีความเห็นวา “กฎหมายท่ีด”ี ในท่ีนีน้ัน้ ยอมหมายถึง กฎหมายท่ีมทีัง้ประสิทธิภาพ (Effective) 
และประสทิธผิล (Efficient) โดยกฎหมายทีม่ ี“ประสทิธภิาพ” คอืกฎหมายนัน้สามารถบรรลเุปาหมาย
และวัตถุประสงคที่วางไวไดอยางสมบูรณ สวนกฎหมายท่ีมี “ประสิทธิผล” คือกฎหมายนั้นสามารถ
บรรลเุปาหมายและวตัถปุระสงคทีว่างไวไดอยางสมบรูณโดยสรางตนทนุนอยทีส่ดุ ทัง้ตนทนุในการตรา 
และการบังคับใชกฎหมายของภาครัฐ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน๗ ซึ่งองคประกอบ
ของกฎหมายท่ีดีทั้งสองประการดังกลาวจําเปนตองมีการวิเคราะหผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ
อยางเปนระบบ เพือ่ประเมนิตนทนุและผลทีไ่ดรบัจากกฎหมายนัน้ รวมทัง้รายงานใหผูมอีาํนาจตดัสนิใจ
ไดทราบถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากมาตรการหรือกลไกที่กําหนดไวในกฎหมายดวย
 “การวเิคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” หรอื “RIA” ของแตละประเทศกใ็หความหมายไว
แตกตางกนั โดยเฉพาะคาํจาํกดัความของคาํวา “กฎหมาย” นัน้ บางประเทศกใ็หหมายถงึกฎหมายในระดบั
พระราชบญัญัตเิทานัน้ และอธบิายความหมายของการวเิคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายวาเปน
เครือ่งมือทีใ่หขอมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจ หรอืเปนการประเมนิผลกระทบดานตนทนุ ผลทีจ่ะไดรบั 
และความเส่ียงของนโยบายท่ีเปนทางเลือก ในขณะท่ีประเทศในกลุม OECD ไดอธิบายความหมาย
ของการออกกฎหมายไวอยางกวางขวางวาหมายถึง “การท่ีรฐับาลออกขอกําหนดตาง ๆ เพือ่ใชบงัคบักบั
ผูประกอบการและประชาชน” ดังนั้น การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายของประเทศ
ในกลุม OECD จึงใชบังคับกับบรรดามาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลที่มีผลกระทบตอประชาชนดวย 
และเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหนโยบายสาธารณะนอกเหนือจากการเปนเคร่ืองมือท่ีใชประกอบ
การตัดสินใจเลือกนโยบายที่เหมาะสมที่สุดดวย

 ๗ปกรณ นิลประพันธ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓.

35-45-MAC6.indd   4435-45-MAC6.indd   44 1/8/57   09:351/8/57   09:35



ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๔๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 อยางไรก็ดี เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา “กฎหมาย” ถือเปนขอกําหนดหรือขอบังคับที่ตราขึ้น
เพื่อใชบังคับใหบุคคลตองปฏิบัติ หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะมีผลทําใหไดรับผลรายหรือ
ถูกลงโทษได โดยผลดังกลาวเมื่อมีกฎหมายมากขึ้นเทาใด บุคคลยอมถูกบังคับใหตองปฏิบัติหรือ
งดเวนการปฏิบตัอินัมผีลเปนการริดรอนหรือจาํกดัสทิธิและเสรีภาพมากย่ิงขึน้เทานัน้ ในขณะเดยีวกนั
การทีส่งัคมหนึง่จะอยูรวมกนัไดอยางสงบสขุ มคีวามเปนระเบยีบเรยีบรอย ไมเกิดการเอารัดเอาเปรียบ 
ยอมจาํเปนตองมกีฎเกณฑทีช่ดัเจนแนนอนและเปนธรรม หากผูใดฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามกฎเกณฑน้ัน 
สมควรที่จะไดรับโทษตามความหนักเบาแหงการกระทํา ดังนั้น เมื่อมีความจําเปนตองออกกฎเกณฑ
และมีผลเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การพิจารณาออกกฎเกณฑหรือตรากฎหมาย
จึงสมควรกระทําเฉพาะในกรณีที่มีความจําเปนอันจะหลีกเลี่ยงไมได เพื่อไมใหสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตองถูกกระทบโดยไมสมควร 
 อกีประการหน่ึงคือ เนือ่งจากปจจุบนัมกีารแขงขันกันอยางสูง ดงันัน้ การกระทําใด ๆ  โดยภาครัฐ
อาจจะเปนอุปสรรคตอการแขงขันได ดวยเหตุนี้ จึงมีความพยายามท่ีจะลดภารกิจของรัฐใหนอยลง 
แตกฎหมายที่ตราขึ้นใชบังคับใหมกลับกลายเปนสาเหตุหน่ึงในการขยายหรือเพิ่มภารกิจของรัฐ
และสรางขั้นตอนในการปฏิบัติงานจนเปนอุปสรรคตอการแขงขัน รวมทั้งเปนชองทางใหเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการขึ้น
 จากเหตผุลดังกลาวขางตน ประเทศท้ังหลายท่ีพฒันาแลว เชน ประเทศในกลุม OECD และประเทศ
ในกลุมประชาคมยุโรป จึงมีความระมัดระวังในการตรากฎหมายเปนอยางมาก โดยแตละประเทศ
ไดวางหลักเกณฑในเชิงคําถามเพื่อตรวจสอบมิใหมีการตรากฎหมายโดยไมมีความจําเปนหรือ
ไมคุมคา โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเสนอใหมกีฎหมาย การยกรางกฎหมาย และการพิจารณา
กฎหมาย จะตองตอบคําถามตาง ๆ ตามที่กําหนดไว เพื่อแสดงใหเห็นวามีความจําเปนจะตองมี
กฎหมายใหมอยางแทจริง และกฎหมายนัน้จะคุมคากับการทีบ่คุคลจะตองถกูจาํกัดสิทธแิละเสรภีาพ 
ทั้งยังตองกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินการใหชัดเจน เพื่อเปนการระมัดระวัง
มิใหมีการขยายภารกิจของรัฐหรือกอใหเกิดความซํ้าซอนของงานอีกดวย
 ดังนั้น นอกเหนือจาก “หลักเกณฑตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (Checklist) 
๑๐ ประการ” ทีป่ระเทศไทยใชเปนแนวทางในการเสนอใหมกีารตรากฎหมายซึง่ใชบงัคบัอยูในปจจบุนัแลว 
การนาํขอมลู ขอเสนอแนะ และแนวทางในการนําหลกัเกณฑการวเิคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย 
(RIA) ของประเทศในกลุม OECD และประเทศตาง ๆ ที่พัฒนาแลวที่ทางผูจัดการสัมมนาไดศึกษา
วิจัยมาใชเปนแนวทางเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพของการตรากฎหมาย
ในประเทศไทยใหดยีิง่ขึน้กวาเดมิ ยอมจะชวยใหการเสนอกฎหมายน้ันเปนไปเฉพาะกรณีทีม่คีวามจาํเปน
อยางแทจริง รอบคอบ และกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยที่สุด รวมทั้งจะชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพและความคลองตัวของระบบราชการโดยกําหนดภารกิจของรัฐใหเหลือเทาที่จําเปน 
อันจะชวยลดปญหาอุปสรรคและความซ้ําซอนของการปฏิบัติงานท่ีจะเปนการจํากัดขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับสังคมโลกในปจจุบันลงอีกดวย. 
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