
พ.ย. - ธ.ค. ๖๒พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๔๕

โดยทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมายแลว
จะมีผลใชบังคับในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒๒ ไดกําหนดหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
ในกระบวนการจดัทาํรางกฎหมายโดยใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของผูเกีย่วของและวเิคราะหผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการจัดทํารางกฎหมาย และภายหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใชแลว 
หนวยงานของรฐัผูรบัผดิชอบจะมหีนาทีจ่ดัทาํคาํอธบิายสรปุสาระสาํคญัของกฎหมายและจัดใหมกีารประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อครบรอบระยะเวลาหรือมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนด

ดวยความสาํคญัของพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพือ่เปนแนวทางใหแกหนวยงานของรัฐในการปฏิบตัติามพระราชบัญญตัิ
ดงักลาว สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ในฐานะหนวยงานผูรบัผดิชอบการบงัคบัใชกฎหมายฉบบันี้
จงึไดจดัทาํ “รางแนวทาง” ทีเ่กีย่วของเพือ่รองรบัการมผีลใชบงัคบัของกฎหมายดงักลาว โดยเบือ้งตน
จะประกอบดวยจํานวน ๔ เรื่อง ไดแก รางแนวทางการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบ 
การจดัทาํรางกฎหมาย รางแนวทางการวเิคราะหผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย รางแนวทาง
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย และรางแนวทางการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญ
ของกฎหมาย๓ ซึง่รางแนวทางเหลานีจ้ะมผีลใชบงัคบักบัองคกรหรอืหนวยงานของรฐัตาง ๆ ไมวาจะเปน
องคกรในฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ หรือเปนองคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ ตอไป

๑จัดโดย กองพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนารับฟงความคิดเห็นรางแนวทางตามกฎหมาย
วาดวยหลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย เมือ่วนัจนัทรที ่๒๖ และวนัองัคารที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๒
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หองอโนมาแกรนด ชั้น ๓ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร.

๒โดยทีก่ฎหมายไดกําหนดใหใชบงัคบัเมือ่พนกาํหนด ๑๘๐ วนั นบัแตวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปนตนไป ดงันัน้ เมือ่ประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที ่๗๒ ก หนา ๑ เมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จงึมผีลใชบงัคบัในวนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
เปนตนไป.

๓นอกเหนือจากรางแนวทางทัง้ ๔ ฉบบัดงักลาวแลว ยงัมรีางแนวทางทีเ่กีย่วของซึง่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา จะไดเผยแพร
ตอไปอกี ๔ ฉบบั ไดแก ๑) รางแนวทางการใชระบบอนญุาต ๒) รางแนวทางการใชระบบคณะกรรมการหรอืคณะบคุคลทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่
ทีท่าํหนาทีร่วมกนั ๓) รางแนวทางการกาํหนดดลุพนิจิของเจาหนาทีข่องรฐัในกฎหมาย และ ๔) รางแนวทางการกาํหนดโทษอาญา.
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๑

รางแนวทางการวิเคราะหผลกระทบรางแนวทางการวิเคราะหผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามกฎหมาย
วาดวยหลักเกณฑการจัดทำ รางกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการจัดทำ รางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย

“
”
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“ร�างแนวทางการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย
ตามกฎหมายว�าด�วยหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย”

๔๖จุ ล นิิ ติ

ดังนั้น เพื่อใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานของรัฐที่เสนอรางกฎหมาย หรือที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ รวมถึงรางแนวทางที่เกี่ยวของดังกลาว 
ไดมีความรู ความเขาใจในหลักการและเน้ือหาสาระสําคัญของกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการจัดทํา
รางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย รวมทัง้รางแนวทางตาง ๆ  ทีอ่อกมารองรบักฎหมาย

ฉบับน้ี ตลอดจนเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ในทุกภาคสวนไดอภิปรายและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดจัดใหมี 
“การสัมมนารับฟงความคิดเห็นรางแนวทาง
ตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการจัดทํา
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย” ขึ้น ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ที่ผานมา 

โดยการจัดสัมมนาในคร้ังนี้ นางพงษสวาท กายอรุณสุทธ์ิ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดกลาวเปดการสมัมนา จากน้ันมีการอภปิรายและรบัฟงความคิดเหน็รวมกบัผูเขารวมการสมัมนา
เก่ียวกบัรางแนวทางการรับฟงความคดิเหน็ของผูเกีย่วของประกอบการจดัทาํรางกฎหมาย รางแนวทาง
การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย รางแนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 
และรางแนวทางการจดัทําคําอธบิายสรุปสาระสาํคัญของกฎหมาย ซึง่ออกตามความในพระราชบญัญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวทิยากร
ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
คณะที่ ๑ (กฎหมายเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง) ดร.นิพนธ พัวพงศกร กรรมการพัฒนากฎหมาย 
นายจุมพล  ศรจีงศริกิลุ นกักฎหมายกฤษฎกีา และเจาหนาท่ีจากกองพฒันากฎหมาย สาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดรวมกันอภิปราย 

สาํหรบัการอภิปรายในหวัขอเรือ่งเก่ียวกบั “รางแนวทางการวเิคราะหผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึน
จากกฎหมาย” โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ นั้น 
มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ 
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ (กฎหมาย
เกีย่วกับการเมอืงการปกครอง) ไดแสดงความคดิเห็นวา
จากสภาพปญหาของกฎหมายไทยท่ีมีจํานวนมาก
เกินไป เน้ือหาสาระสําคัญหรือหลักการของกฎหมาย
ที่มุ งเน นการกําหนดอํานาจของรัฐซ่ึงทําใหรัฐ
มีอํานาจมากขึ้น กอใหเกิดภาระแกประชาชน 
และทําใหเศรษฐกิจไทยเปนเศรษฐกิจตนทุนสูง 

้ ้
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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) การจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาทีจ่าํเปน หมายถงึ รฐัไมควรออกกฎหมายมากเกนิความจาํเปน 

โดยหากมาตรการหรอืนโยบายใดทีร่ฐัสามารถดาํเนนิการไดโดยไมจาํเปนตองออกเปนกฎหมาย กไ็มควร
ที่จะออกกฎหมาย เพราะการมีกฎหมายมากเกินไปจะทําใหประชาชนมีภาระที่ตองปฏิบัติตาม
และเปนตนทนุของธุรกิจ

(๒) การยกเลิกหรอืปรบัปรงุกฎหมาย หมายความวา เมือ่ออกกฎหมายแลว รฐัตองเอาใจใสดแูล
วากฎหมายที่ออกมาเหลานั้นมีความลาสมัย หมดความจําเปน หรือสมควรยกเลิกหรือปรับปรุงหรือไม

(๓) การดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมาย หมายความวา รัฐตองทําการเผยแพร
ตัวบทกฎหมายใหเขาถึงไดงาย รวมทั้งตองจัดทําคูมือหรือคําอธิบายประกอบเพื่อใหประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมายไดอยางถูกตอง

มาตรา ๗๗ วรรคสอง มีสาระอยู ๒ ประการ คือ
(๑) การกาํหนดสิง่ทีรั่ฐพงึตองทาํกอนการตรากฎหมายทกุฉบบั โดยรัฐธรรมนูญไดกําหนดวา

กอนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงตองทําดังนี้ คือ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ 
วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ เปดเผยผลการรับฟง
ความคิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชน 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
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ทั้งน้ี เพ่ือใหหลักการและสาระสําคัญ
ตาง ๆ  ทีก่าํหนดไวในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว เกิดผลในทางปฏิบัติและสามารถ
ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม จึงมีการตรา
พระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ
และรายละเอียดในการดาํเนินการไวอยางชัดเจน
โดยในสวนของ “การวิเคราะหผลกระทบ
ทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมาย” นั้น ไดกําหนด
ไวในมาตรา ๑๗ วา “ในการวิเคราะหผลกระทบ หนวยงานของรัฐตองกระทําอยางรอบดานและเปน
ระบบ โดยใหนาํผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดทาํเปนรายงานการวเิคราะห
ผลกระทบ โดยรายงานดังกลาวใหจัดทําตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย

(๑) เหตุผลความจําเปนที่ตองตรากฎหมายสําหรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น
(๒) ความซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น
(๓) สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ตองถูกจํากัด
(๔) ภาระหรืออุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนอันเนื่องมาจาก

การมีกฎหมายนั้น
(๕) ผลกระทบตองบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม หรือผลกระทบอื่นที่สําคัญ
(๖) เหตผุลความจาํเปนในการใชระบบอนญุาต ระบบคณะกรรมการ หรอืการกําหนดโทษอาญา 

รวมทั้งหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ
(๗) หนวยงานผูรับผิดชอบ จํานวนเจาหนาท่ีของรัฐ อุปกรณ และงบประมาณที่ตองใช

ในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
(๘) การเยียวยาผูไดรับผลกระทบ (ถามี)”
จากบทบญัญัตดิงักลาว คณะกรรมการพฒันากฎหมาย จงึไดจดัทํา “รางแนวทางการวิเคราะห

ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมาย” ขึน้ เพ่ือเปนแนวทางและคูมอืใหแกหนวยงานของรฐัไดถอืปฏิบตัิ 
ซึ่งมีรายละเอียดและแบบรายงานที่ตองดําเนินการ ปรากฏตามตาราง ดังนี้
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๔๙

- ราง - 
แนวทางการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๗ ประกอบกับมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑ

การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีกําหนดแนวทางการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายของหนวยงานของรัฐไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  เมื่อหนวยงานของรัฐจําเปนตองทําภารกิจหรือมีมาตรการเพ่ือดําเนินการใหเปนตามวัตถุประสงคในเร่ืองใด 
ใหหนวยงานของรัฐนั้นพิจารณาทางเลือกตาง ๆ  ที่เปนไปได ทั้งที่เปนทางเลือกที่เปนกฎหมายและไมเปนกฎหมาย เมื่อวิเคราะหแลว
เห็นวามีความจําเปนตองตรากฎหมายเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ใหหนวยงานของรัฐวิเคราะหถึงความจําเปน
ในการตรากฎหมายและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการมีกฎหมาย และจัดทําเปนรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแบบรายงานแนบทาย 

ขอ ๒  การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหนวยงานของรัฐตอง  
(๑) ใชภาษาที่เขาใจไดงาย โดยอธิบายหรือนําเสนอขอมูลอยางกระชับ ครบถวน และตรงประเด็น  
(๒) ระบุขอมูลและขอเท็จจริงที่นาเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได ที่นํามาประกอบการวิเคราะหไวในรายงานดวย 
ขอ ๓  ในการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย หนวยงานของรัฐตองพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้  
(๑) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอประชาชน ตอประเทศและสังคมเปนสวนรวม  
(๒) ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติการและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย  
(๓) ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ สังคมหรือชุมชน สิ่งแวดลอมหรือสขุภาวะ หรือผลกระทบอื่นโดยรวมที่สาํคญั 
ขอ ๔  การวิเคราะหความพรอมและตนทุนของรัฐตามขอ ๓ (๒) ใหหนวยงานของรัฐวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจาย

ที่คาดวาตองใชในการปฏิบัติการและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายในระยะ ๓ ปแรก โดยใหแนบรายละเอียดการคํานวณ
ตนทุนหรือคาใชจายของรัฐดังกลาวมาดวย 

ขอ ๕  ใหหนวยงานของรัฐเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักการของรางกฎหมายของคณะรัฐมนตรี 

ขอ ๖  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบความครบถวนของการดํา เนินการตามขอ ๑ ถึงขอ ๔ 
โดยหากเห็นวามีความจําเปนตองดําเนินการในสวนใดเพ่ิมเติม ใหแจงหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องดําเนินการใหครบถวน 
โดยใหระบุเรื่องหรือประเด็นท่ีจะตองดําเนินการใหชัดเจน 

ขอ ๗  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติสงรางกฎหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายและตรวจสอบการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอยางเครงครัด รวมท้ังตรวจสอบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นวาครบถวนและครอบคลุมผูเกี่ยวของที่ตองรับฟงหรือไม 

ขอ ๘  เพื่อประโยชนในการพัฒนากระบวนการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอาจรวมกับหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจายของประชาชนท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ในกรณีท่ีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรางกฎหมายนั้นอาจคํานวณเปนเงินไดและมีลักษณะดังตอไปนี ้ 

(๑) รางกฎหมายที่กําหนดใหบุคคลกระทําการใดเมื่อไดรับความยินยอมกอนกระทําการนั้น ซึ่งไดแก การอนุญาต 
การอนุมัติ การจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร  

(๒) รางกฎหมายอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายประกาศกําหนด 
ขอ ๙  เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางกฎหมายแลวเสร็จ ใหปรับปรุงหรือแกไขรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายใหสอดคลองกับรางกฎหมายที่ผานการตรวจพิจารณา และเสนอไป
พรอมกับรางกฎหมายและเอกสารอื่น ๆ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามขอน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจแจงใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการหรือรวมดําเนินการได 
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“ร�างแนวทางการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย
ตามกฎหมายว�าด�วยหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย”

๕๐จุ ล นิิ ติ

แบบรายงาน 
- ราง - 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 

รางพระราชบัญญัติ..............................................................................................................................................................  
 กฎหมายใหม    แกไข/ปรับปรุง    ยกเลิก  

สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอรางกฎหมาย…................................................................................................................  
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในเรื่อง.......................................................................................................................  
 สอดคลองกับแผนการปฏริูปประเทศในเรื่อง............................................................................................................  

สวนที ่๑ 
เหตุผลความจําเปนที่ตองตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากกฎหมาย 

 

๑. สภาพปญหา ขอบเขตของปญหา และผลกระทบของปญหา  
๑.๑  ปญหาและสาเหตุของปญหาคืออะไร และเหตุใดรัฐจึงควรดําเนินการในเรื่องนี้......................................................  
๑.๒ ขอบเขต ความรุนแรง และผลกระทบของปญหาคืออะไร.......................................................................................  

๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแกปญหา  
มีวัตถุประสงคและเปาหมายของการแกปญหาอยางไร...................................................................................................  

๓. แนวทางในการแกปญหา  
๓.๑ กอนตัดสินใจเสนอรางกฎหมายน้ีไดมีการพิจารณาทางเลือกอื่นในการดาเนินการหรือไม อยางไร และเหตุใด

จึงไมเลือกทางเลือกนั้น...........................................................................................................................................................  
๓.๒ การดําเนินการแกปญหาในปจจุบัน  

-  เจาหนาท่ีของรัฐที่เกี่ยวของ หรือประชาชน หรือสังคม แกไขหรือมีทางออกตอปญหานี้อยางไร........................ 
-  ในตางประเทศไดแกปญหานี้อยางไร...................................................................................................................  

๓.๓  ไดมีการสอบถามความคดิเห็นหรือปรึกษาหารือผูเกี่ยวของหรือไม.........................................................................  
-  ผูเกี่ยวของทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนคือ..................................................................................... 
-  ผลการหารือ........................................................................................................................................................  

๔. ความสัมพันธหรือความใกลเคียงกับกฎหมายอืน่  
รางกฎหมายนี้มีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับกฎหมายอ่ืนหรือไม อยางไร.................................................................. 

๕. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากกฎหมาย  
๕.๑  กฎหมายนี้กอใหเกดิหนาที ่ภาระ หรือการจํากดัสิทธิอะไรกับประชาชนหรือกลุมบุคคลใดบาง……........................ 

(ในกรณีที่กฎหมายกําหนดหนาท่ีหรือสรางภาระหลายประการใหระบุผลกระทบในทุกประการ)  
๕.๒  มาตรการปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยาที่จะมีใหแกผูไดรับผลกระทบตาม ๕.๑ .......................................... 
๕.๓ กฎหมายนีจ้ะกอใหเกิดประโยชนอยางไรแกประเทศ สังคม หรอืประชาชนเปนสวนรวม....................................... 
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“ร�างแนวทางการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย
ตามกฎหมายว�าด�วยหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย”

๕๒จุ ล นิิ ติ

การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายตามรายละเอียดที่ปรากฏในรางแนวทาง
และแบบรายงานซ่ึงคณะกรรมการพัฒนากฎหมายไดจดัทําข้ึนและนาํมาเผยแพรเพ่ือรับฟงความคดิเห็น
ในครั้งนี้ พิจารณาแลวจะเห็นไดวา จะทําใหกฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการแกไขปญหาหรอืดาํเนนินโยบายของรัฐบาลบรรลุวตัถปุระสงคมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิลมากขึน้ 
เพราะเปนกระบวนการท่ีจะชวยใหเกิดการตัดสินใจอยางเปนระบบและมีทางเลือกท่ีดีที่สุด เนื่องจาก
จะมีการตัง้คําถามตามลําดับวา “ปญหาและสาเหตขุองปญหาท่ีตองการจะแกไขคืออะไร” “วตัถุประสงค
และเปาหมายที่ตองการจะแกไขหรือใหบรรลุผลคืออะไร” และ “มีวิธีการใดบางที่สามารถทําใหบรรลุ
วตัถุประสงคดงักลาวได” ซึง่การตัง้คาํถามทัง้ ๓ ขอดงักลาวในเบือ้งตนกอนท่ีจะมีการเสนอกฎหมาย
ยอมจะทําใหทราบถึงบรรดาวิธีการและทางเลือกตาง ๆ ซึ่งจะตองศึกษาทุกวิธีการและทางเลือก
ทีส่ามารถทําใหบรรลุวตัถปุระสงคตามท่ีตองการเหลานัน้ใหไดมากทีส่ดุ ทัง้นี ้ เพือ่จะไดเลอืกวิธกีาร
และทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุได อกีท้ังเมือ่ไดวธิกีารและทางเลอืกตาง ๆ ครบถวนแลว ยงัตองเปรยีบเทียบ
ตนทุนกับผลประโยชนของทางเลือกนั้น ๆ และเสนอแนะใหเลือกทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดตอไปดวย อยางไรก็ดี ในบางกรณีเม่ือวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมายแลว อาจไดขอคนพบวา “ไมสมควรออกกฎหมาย” ก็ได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ อาจพบวา
มมีาตรการอ่ืนทีม่ใิชการออกกฎหมายสามารถทําใหวตัถปุระสงคบรรลผุลไดดกีวา และบางกรณอีาจจะ
ไมมีมาตรการใด ๆ ของรัฐที่สามารถดําเนินการไดอยางคุมคา ซึ่งในกรณีที่รัฐไมควรจะดําเนินการใด ๆ 
ไดแก กรณทีีป่ญหามคีวามรนุแรงหรือมขีนาดเลก็เกนิกวาจะดาํเนินการดวยมาตรการใด ๆ ไดอยางคุมคา 
หรือเม่ือวิเคราะหแลวแสดงวาไมมีกฎหมายหรือมาตรการในทางนโยบายใด ๆ ที่จะแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิผลโดยใชตนทุนพอสมควรเม่ือเทียบกับประโยชนที่จะไดรับจากการออกกฎหมาย
หรือการใชมาตรการนั้น

ทั้งนี้ “การออกกฎหมายมีความเหมาะสมแลวหรือไม” อาจพิจารณาไดจากขีดความสามารถ
ของรัฐในการบงัคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิผล และความรนุแรงหรอืขนาดของปญหาท่ีสามารถแกไขได
เม่ือมีการออกกฎหมาย รวมทัง้ความสามารถในการเพิม่สวสัดิการ เศรษฐกจิ และสงัคมโดยรวมไดสงูสุด
หรอืมมีากกวาตนทนุโดยรวมของทกุภาคสวนของสงัคม สวน “กรณใีดสมควรจะออกกฎหมายหรอืไม” 
นอกจากจะพจิารณาจากขอมูลเกีย่วกบักลุมคนในสงัคมและจาํนวนคนในแตละกลุมท่ีจะถกูกระทบ 
ลกัษณะและความรุนแรงของผลกระทบ รวมท้ังระยะเวลาของผลกระทบท่ีจะไดรบัแลว ยงัตองพจิารณา
ถึงประโยชนที่มีตอเศรษฐกิจและสังคมในดานตาง ๆ ดังนี้ประกอบดวย ไดแก

(๑) ความลมเหลวของตลาด (Market Failure) เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยเปนเศรษฐกิจเสรี
ทีใ่ชกลไกตลาดเปนหลัก ดงัน้ัน ในกรณีทีป่ระชาชนสามารถบาํบดัความตองการของตนเองในเร่ืองสนิคา
และบริการไดดวยการเขารวมกระบวนการผลติและบรโิภคโดยผานการทาํงานของกลไกตลาด ซึง่ทําหนาท่ี
ไดอยางดีบนพ้ืนฐานของการมขีอมลูเพียงพอในการประเมินคณุภาพและราคาของสินคาและบริการแลว 
ก็ไมมีความจําเปนใด ๆ ที่รัฐจะตองเขาไปเกี่ยวของหรือแทรกแซง จะเขาไปก็เพียงแตการกําหนดกตกิา
ของตลาดเทานัน้ หรอืกลาวอีกนยัหน่ึงคอื เฉพาะกรณีทีต่ลาดลมเหลวซึง่เปนตลาดท่ีไมสามารถกอใหเกดิผลดี
ตอสงัคมและเศรษฐกิจเทานัน้ทีร่ฐัจะตองเขาไปแทรกแซงหรือตองออกกฎหมายเพ่ือปรับปรุงประสิทธภิาพ
ของตลาด
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(๒) ความยุติธรรมและเปาหมายอื่นทางสังคม หลายกรณีมีความจําเปนตองออกกฎหมาย
เพ่ือพฒันาหรือปรับปรุงสถานภาพของคนบางกลุมในสังคม เชน คนยากจนหรือคนดอยโอกาส และบางกรณี
แมตนทนุของการออกฎหมายจะสูงหรอืมบีคุคลบางกลุม เชน กลุมบคุคลทีม่ฐีานะทางเศรษฐกิจเขมแขง็ 
ตองรับภาระมากขึ้นก็ตาม แตเมื่อคํานึงถึงความสําคัญของความยุติธรรมและเปาหมายทางสังคม
ทีมุ่งจะคุมครองแลว กม็คีวามจาํเปนตองออกกฎหมาย ซึง่การวเิคราะหผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย
จะเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวยใหเกดิความโปรงใสวากฎหมายแตละฉบับทีอ่อกมาใชบงัคับนัน้ใครจะไดรบั
ประโยชนและใครตองรับภาระตนทุน อันทําใหการใชดุลพินิจมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

(๓) ความลมเหลวของกฎหมาย (Regulatory Failure) บางกรณีแมจะมีความจําเปนตอง
ออกกฎหมายเพือ่มาแกไข แตกฎหมายทีต่ราออกมาใชบงัคบัเหลานัน้กอ็าจจะไมสามารถแกไขปญหาตาง ๆ 
ทีต่องการไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และบางครัง้ปญหาอาจจะลกุลามหรอืขยายความรายแรง
เพราะความลมเหลวของกฎหมายก็ได ซึ่งความลมเหลวของกฎหมายน้ีอาจเกิดขึ้นไดจากหลายกรณี 
อาท ิกฎหมายถกูหนัเหไปใชเพือ่ผลประโยชนของกลุมคนบางกลุมแทนทีจ่ะใชเพือ่ผลประโยชนของสงัคม
โดยรวม ซึ่งกรณีนี้เรียกวา “กฎหมายถูกตีกรอบ” (Regulatory Capture) หรือการออกแบบกฎหมาย
ทีท่าํใหการปฏบิตักิารและการบงัคบัใชกฎหมายไมสามารถดาํเนินการไดอยางมปีระสทิธภิาพ อนัทาํให
ระดับขั้นของการปฏิบัติตามกฎหมายตํ่า (Low Level of Compliance) หรือกฎหมายที่ออกแบบมา
ไมดีเพียงพอทีจ่ะแกไขปญหาได เปนตน ดงันัน้ ในการตดัสนิใจวาจะออกกฎหมายหรอืไม และจะออก
กฎหมายอยางไร ผูกาํหนดนโยบายจะตองตระหนกัถงึความเสีย่งและสาเหตขุองความลมเหลวของกฎหมาย
ดังกลาวดวย

(๔) ผลของการทดแทน (Substitution Effect) เนือ่งจากการออกกฎหมาย กฎ หรอืระเบียบตาง ๆ  
อาจจะทาํใหคนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม โดยเฉพาะผูทีไ่ดรบัผลกระทบจากกฎหมาย เชน กฎหมายทีอ่อกมาแลว
มีผลทําใหราคาของสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มสูงขึ้น (เพราะการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินคานั้น) 
ซึง่พฤตกิรรมของการเปลีย่นแปลงทีม่กัจะเกดิขึน้กค็อื การลดการบริโภคสนิคาชนิดน้ันลง แลวหนัไปซือ้สนิคา
ชนดิอืน่ท่ีสามารถทดแทนกันไดมาใชแทน และบางกรณีแมวาพฤตกิรรมในการทดแทนจะไมมผีลกระทบ
ตอผูบริโภค แตก็อาจจะกอใหเกิดปญหาอ่ืนข้ึนไดโดยไมไดตั้งใจ เชน การลดความเสี่ยงในเร่ืองหนึ่ง 
แตผลของการทดแทนอาจกอใหเกดิความเสีย่งทีส่งูกวาในอีกเรือ่งหน่ึงได ซึง่ผลของการทดแทนดงักลาว
เปนเรื่องที่ผูเกี่ยวของควรนํามาวิเคราะหและพิจารณากอนที่จะมีการเสนอกฎหมายดวย

อน่ึง ในการออกกฎหมายแตละฉบับก็จําเปนตองคํานึงถึง “ตนทุน” ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การมีกฎหมายดวย ซึ่งมีทั้งตนทุนโดยตรง (Direct Cost) และตนทุนทางออม (Indirect Cost) 
โดย “ตนทนุโดยตรง” หมายถึง ตนทนุที ่“ภาคธุรกจิและประชาชน” ตองรบัภาระโดยตรงอนัเนือ่งมาจาก
การปฏบิตัติามกฎหมาย และตนทนุท่ี “รฐั” ตองรบัภาระเนือ่งจากการบรหิารจดัการและการบงัคบัใช
กฎหมาย ซึ่งหมายรวมถึงคาซื้ออุปกรณใหม คาจางพนักงานเพื่อทําหนาที่ และคาจางท่ีปรึกษา
หรอืผูเชีย่วชาญอืน่เพือ่ชวยในการปฏบิตัติามกฎหมาย รวมทัง้คาใชจายอืน่ ๆ  ทีเ่พิม่ขึน้ในการผลติสนิคา 
และคาเกบ็รวบรวมหรอืรกัษาขอมลูตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหตองรายงานหรอืเก็บรกัษา ตลอดจนคาใชจาย
ทางออมทีเ่กดิขึน้จากการเพิม่พนกังาน ซึง่จะมคีาสวสัดกิาร คาสาํนกังาน และคาใชจายตอแรงงานทีไ่มใช
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จุ ล นิิ ติ

“ร�างแนวทางการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย
ตามกฎหมายว�าด�วยหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย”

๕๔จุ ล นิิ ติ

คาจางดวย สวน “ตนทุนทางออม” ถอืเปนตนทุนเกีย่วกบัการแขงขัน (Competition Related Cost) 
โดยกฎหมายบางประเภทจะสงผลตอการลดระดับการแขงขันในตลาดได เชน ทําใหผูแขงขันรายใหม
เขาสูตลาดไดยากขึ้นดวยการกําหนดเงื่อนไขในการเขาสูตลาดที่ยากตอการปฏิบัติ การหามการแขงขัน
อยางรนุแรงดวยการกาํหนดใหลดการแขงขนัดานราคาหรอืกําหนดขอหามในการโฆษณา และการสรางภาพ
ในทางลบวาเปนตลาดที่มีการกํากับดูแลอยางเขมงวดซึ่งสงผลทําใหธุรกิจทํากําไรไดยากขึ้น เปนตน 

นอกจากนี้ ในการใชกฎหมายเพื่อเปนเครื่องมือในทางนโยบายก็ยังมีตนทุนตาง ๆ เกิดขึ้น 
ซึ่งอาจแบงออกไดเปน ๔ ประเภท ดังนี้

(๑) ตนทุนในการออกกฎหมาย (Cost of Enactment of Law) ตนทุนประเภทน้ีจะขึน้อยูกบั
กระบวนการและข้ันตอนในการออกกฎหมาย โดยแตเดิมกระบวนการและข้ันตอนในการออกกฎหมาย
จะเปนแบบงาย ๆ คือ มีการรางกฎหมาย และนํารางกฎหมายนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการ เม่ือไดรบัความเหน็ชอบก็จะสงรางกฎหมายใหสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา 
จากนั้นจะเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา เม่ือรัฐสภาพิจารณาและใหความเห็นชอบใหประกาศใช
เปนกฎหมายแลว นายกรฐัมนตรีจะนาํขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย และจะนาํ
ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือบงัคบัใชเปนกฎหมายตอไป กระบวนการเหลานีถ้อืเปนตนทนุทีเ่รยีกวา 
“ตนทนุในการออกกฎหมาย” แตอยางไรก็ตาม เมือ่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
ไดกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎหมายเพิ่มเติมแตกตางไปจากเดิม โดยกําหนดไว
ในมาตรา ๗๗ อีกท้ังยังประกาศใชพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่กําหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการออกกฎหมายวาตองดําเนนิการ
วเิคราะหเหตุผลและความจําเปนในการตรากฎหมาย ตองวิเคราะหผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย 
ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ังตองเปดเผย
ผลการรบัฟงความคดิเหน็และการวเิคราะหผลกระทบตอประชาชน ตลอดจนตองนาํผลการรบัฟงความคิดเหน็
และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากกฎหมายมาประกอบการพจิารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุกขั้นตอนดวย ซึ่งกระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ  ที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวลวนเปนตนทุนใหม
ที่เพ่ิมเติมข้ึน ดังนั้น ในการออกกฎหมายจึงตองคํานวณตนทุนทั้งหมดทุกกระบวนการและข้ันตอน
ทั้งที่มีอยูเดิมและที่เพิ่มเติมขึ้นใหม

(๒) ตนทุนในการบริหารจัดการและบงัคับใชกฎหมาย (Cost of Law Administration 
and Enforcement) เมือ่มกีฎหมายแลวหนวยงานของรัฐจะตองบริหารจดัการกฎหมายและบังคบัใช
กฎหมาย เชน ถาเปนกฎหมายเกีย่วกับภาษีกต็องต้ังหนวยงานเพือ่รับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บภาษีขึน้มา 
ซึ่งตองมีสํานักงาน พนักงานเจาหนาที่ อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพื่อใหบริการประชาชน 
นอกจากนี้ ในการบงัคับใชกฎหมายดังกลาวกต็องมกีารตรวจสอบภาษ ีตรวจคน และลงโทษผูไมปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ซึง่ตองใชบรกิารของตาํรวจ อยัการ และศาล อนัเปนตนทนุในการบรหิารจัดการและบงัคบัใช
กฎหมายทั้งสิ้น
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๕๕

(๓) ตนทนุในการปฏบิตัติามกฎหมาย (Cost of law Compliance) เมือ่กฎหมายออกมา
ใชบงัคบัแลว ประชาชนและภาคธรุกจิกม็หีนาท่ีตองปฏบิตัติาม ซึง่การปฏบิตัติามกฎหมายจะมตีนทนุตาง ๆ
เกิดขึน้ เชน หากเปนกฎหมายภาษี เมือ่ออกมาใชบงัคบัแลว ไมเพยีงแตประชาชนและภาคธุรกจิจะตอง
เสียภาษีเทานั้น แตเพื่อใหการเสียภาษีเปนไปอยางถูกตองครบถวน ประชาชนและภาคธุรกิจยังตอง
จดัทาํบญัช ีตองกรอกแบบฟอรม และมีคาใชจายในการจางพนักงานทําบญัช ีรวมท้ังการเสียภาษีกม็คีาใชจาย
ในการเดินทางดวย ตนทุนที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนสวนที่ประชาชนและภาคธุรกิจตองจายเพิ่มเติมจาก
จาํนวนเงนิภาษทีีต่องเสยีใหแกรฐั หรอืกลาวอกีนัยหน่ึง คอื จาํนวนเงนิภาษเีปนเงนิทีร่ฐัไดรบัจากผูเสยีภาษี 
แตคาใชจายในการปฏบิตัติามกฎหมายฉบบัน้ีเปนเงนิทีป่ระชาชนและภาคธุรกิจตองจายโดยทีร่ฐัจะไมไดรบั
ซึ่งมักจะถูกละเลยหรือไมใหความสําคัญ เพราะเปนตนทุนที่รัฐไมตองจายแตเปนภาระของประชาชน
และภาคธรุกจิทีต่องแบกรบั ดงันัน้ ในการวเิคราะหผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายจงึตองคาํนงึถงึ
ตนทุนในสวนนี้ดวย

(๔) ตนทนุอนัเกดิจากการบดิเบอืนเศรษฐกจิของกฎหมาย (Cost of Economic Distortion) 
ตนทนุประเภทนีม้ลีกัษณะเชนเดยีวกนักบั “ตนทนุเกีย่วกบัการแขงขนั” (Competition Related Cost) 
ซึง่ถอืเปนตนทนุทีค่าํนวณไดยากทีส่ดุแตเกดิขึน้ไดมากทีส่ดุและสาํคญัทีส่ดุ ซึง่คนโดยทัว่ไปมกัจะมองขาม
ตนทนุในสวนนีเ้พราะจะถกูหลบซอนหรอืมองไมเหน็ไดโดยงาย โดยการบิดเบือนเศรษฐกิจนัน้ คอื การท่ีรฐั
เขาแทรกแซงเศรษฐกจิจนทาํใหเศรษฐกจิไมสามารถดาํเนนิการไดโดยเสร ีหรอืไมสามารถดาํเนนิการได
ในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสดุตอสงัคม (Optimum) หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ กฎหมายไดไปจํากัด
การดาํเนนิการของธรุกจิจนทาํใหธรุกิจพยายามหาทางหลกีเลีย่งหรอืกระทาํการตาง ๆ  เพือ่ใหถกูกฎหมาย 
ซึ่งการกระทํานั้นทําใหธุรกิจไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประโยชนสูงสุด (Optimally) อันสงผลให
เศรษฐกิจจะอยูในระดับตํ่ากวาจุดที่ไดประโยชนสูงสุด (Sub optimal) ซึ่งเปนการเสียประโยชนของ
สังคมโดยรวม และการเสียประโยชนหรือตนทุนในสวนนี้จะกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนอยางมาก
และสังคมจะตองแบกรับภาระ ดังนั้น ในการการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายจึงตอง
คาํนงึถงึตนทุนประเภทนี้ประกอบดวย

จากตนทุนในประการตาง ๆ ดังกลาวขางตน การท่ีรัฐจะออกกฎหมายเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือ
ในการแกไขปญหาหรือดาํเนนินโยบายใด ๆ  จงึจาํเปนตองวเิคราะหและเปรยีบเทยีบระหวางตนทนุทีเ่กดิขึน้ 
กับผลประโยชนที่จะไดรับ (Cost and Benefit Analysis : CBA) โดยกรณทีี่สมควรจะออกกฎหมาย
หรือการออกกฎหมายมีความเหมาะสมแลว ตองเปนกรณีที่ “ผลประโยชน” โดยรวมที่เกิดขึ้น
ตอสังคมเนื่องจากการมีกฎหมายนั้น จะตองมีมากกวา “ตนทุน” โดยรวมที่เกิดขึ้นตอสังคม 
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จุ ล นิิ ติ

“ร�างแนวทางการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย
ตามกฎหมายว�าด�วยหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย”

๕๖จุ ล นิิ ติ

หากจะกลาวโดยสรปุแลว ผูเขยีนมคีวามคิดเห็นวา ประเด็นคาํถามตาง ๆ ทีไ่ดกาํหนดใหหนวยงาน
ของรัฐผูรบัผิดชอบตองวเิคราะหและตอบ โดยจัดทําเปน “รายงานการวิเคราะหผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึน
จากกฎหมาย” ตามแนวทางและแบบรายงานที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายไดเสนอเพื่อรับฟง
ความคดิเห็นในคร้ังน้ีนัน้ มสีาระสาํคัญหลายประการท่ีชวยใหกระบวนการจัดทํารางกฎหมายเปนไป
อยางมปีระสิทธภิาพ และเปนการพฒันาคุณภาพของกฎหมายอยางเปนระบบ ตามแนวนโยบายแหงรฐั
ที่ปรากฏในมาตรา ๗๗ และแนวทางการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะประเด็นคําถามที่ตองวิเคราะหวา “ปญหาและ
สาเหตขุองปญหาคืออะไร และเหตุใดรัฐจึงควรดําเนินการในเรื่องน้ี” ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของ
การพิจารณาความจําเปนท่ีตองตรากฎหมาย และการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย
ตามทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนด เนือ่งจากจะทําใหทราบถงึปญหาทีม่อียูจรงิและความจําเปนในการดําเนนิการ
ของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งเหตุผลความจําเปนที่รัฐจะตองเขาไปดําเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งหากกําหนด
ปญหาและสาเหตขุองปญหาไมชดัเจนหรอืไมถกูตองแลว อาจทาํใหการวเิคราะหทางเลือกหรอืมาตรการ
ในรางกฎหมายไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง และประเด็นคําถามที่วา “ขอบเขต 
ความรุนแรง และผลกระทบของปญหาคืออะไร” ก็เปนขอมูลที่ชวยประกอบการวิเคราะหความจําเปน
ในการดาํเนนิการของรฐัและวิเคราะหการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาได เน่ืองจากอาจมี
บางกรณีที่ปญหาไมไดมีผลกระทบในระดับที่รุนแรงมากเพียงพอที่รัฐควรเขาไปดําเนินการ นอกจากน้ี
คําถามท่ีวา “มีวัตถุประสงคและเปาหมายของการแกปญหาอยางไร” ก็เปนประเด็นที่ทําใหทราบถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินการในเร่ืองน้ี ซึ่งจะเปนจุดต้ังตนในการวิเคราะหทางเลือก
ในการดําเนินการและแนวทางในการแกไขปญหา โดยจะถูกนําไปตรวจสอบวามาตรการที่จะกําหนด
ในรางกฎหมายจะสามารถบรรลวุตัถุประสงคและเปาหมายไดหรือไม และเมือ่กฎหมายมผีลใชบงัคับแลว
ประเดน็ในขอนีก้จ็ะถกูนาํไปใชเปนตวัชีว้ดัในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายดวย ดงัน้ัน การใหขอมลู
ในสวนตาง ๆ ดังกลาว จึงควรอธิบายในลักษณะท่ีเปนรูปธรรมและมีขอมูลเชิงประจักษ เชน สถิติ 
ตวัอยางทีเ่กิดข้ึนจรงิ และผลการศึกษาหรอืงานวจิยัประกอบอยางชดัเจน ทัง้น้ี เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูล
ขอเท็จจริงมีความนาเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได รวมทั้งใหการตรากฎหมายมีเหตุผลสนับสนุน
อยางละเอียดรอบคอบ อันทําใหการบังคับใชกฎหมายไดผลตรงตามวัตถุประสงค และคุมคากับภาระ
ทีเ่กิดข้ึนแกรฐัหรือประชาชน รวมท้ังไมมผีลกระทบทีก่อใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนเกนิความจาํเปน 
ตามเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดไวตอไป.
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