
 

 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย  
(Ex post evaluation of regulations)* 

   
 
1. บทน า 
  กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคมซึ่งมี
กระบวนการบงัคบัท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ (Organized Sanction of Organized Enforcement)๑ เพ่ือให้
การท างานเกิดความคล่องตวั โดยมีผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน และไมส่ร้างภาระแก่ประชาชน  กฎหมาย
จึงเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมและเป็นเคร่ืองมือส าคัญ 
ท่ีรัฐน ามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยยึดถือ
กฎหมายเป็นใหญ่นัน้ บคุคลทกุคนยอ่มมีหน้าท่ีท่ีจะต้องเคารพและปฏิบตัติามกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายย่อมมีความผิดและต้องได้รับโทษ  ทัง้นี ้เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสงบ
เรียบร้อยภายในของรัฐ  นอกจากนี ้กฎหมายยงัมีลกัษณะเป็น “นโยบายสาธารณะ” อย่างหนึ่ง 
เน่ืองจากกฎหมายนัน้มีสภาพบังคับทางกฎหมายท่ีมีผลเป็นการทั่วไป และอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบตอ่ทกุองคาพยพในสงัคม 
  เม่ือเป็นนโยบายสาธารณะ การริเร่ิมหรือเสนอให้มีร่างกฎหมายตา่ง ๆ นัน้ จงึมิได้
แตกต่างไปจากการริเร่ิมหรือเสนอให้มีนโยบายสาธารณะอ่ืน ๆ กล่าวคือ การริเร่ิมหรือเสนอให้มี 
ร่างกฎหมายนัน้จะต้องค านึงถึงหลักการท่ีส าคญั เช่น๒ (1) การมีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจน 
และเพียงพอว่าจ าเป็นต้องมีกฎหมายนัน้อย่างแท้จริง (sufficient evidence basis) ซึ่งต้องมีการศกึษา
เชิงลึกถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา (problem defined) ทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหานัน้นอกจากมาตรการทางกฎหมาย (alternative solutions) และต้องมีการปรึกษาหารือ
อย่างใกล้ชิดกับผู้ มีส่วนได้เสีย (stakeholders consultation) ทุกกลุ่ม (2) สามารถอธิบายได้ 
ว่ากลไกท่ีจะก าหนดไว้ในร่างกฎหมายนัน้มีความเหมาะสมกับเร่ือง (suitable legal mechanism) 
                                                           

*เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์ เร่ือง การประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย (Ex post evaluation of 

regulations) ของนายอภิชัย  กู้ เมือง โดยวิทยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา  
นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2561 
ซึ่งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ศ. (กิตติคุณ) ดร. วิษณุ  เครืองาม ประธานกรรมการ   
ผศ.ดร. คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ.ดร. เอื อ้อารีย์   อิ ง้จะนิล กรรมการ   
อาจารย์ดิสทตั  โหตระกิตย์ กรรมการ  และอาจารย์ปกรณ์  นิลประพนัธ์ กรรมการ 

๑สมยศ  เชือ้ไทย, ความรู้กฎหมายทัว่ไป ค าอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลกัทัว่ไป, พิมพ์ครัง้ที่ 18, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์วิญญชูน, 2555), หน้า 68. 

๒ปกรณ์ นิลประพนัธ์, “ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปตวับทกฎหมาย: การตรวจสอบความจ าเป็น 
ในการตรากฎหมายใหม่และการประเมินความเหมาะสมของกฎหมายที่มีผลใช้บงัคบัแล้ว”, เอกสารประกอบ 
การบรรยายหลกัสตูรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดบัสงู รุ่นท่ี 5, หน้า 1. 



 
 

 

หรือไม่ และ (3) มีความคุ้ มค่าเม่ือพิจารณาต้นทุนในการจัดท าและบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายของภาครัฐ (compliance cost) และต้นทุนในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ของประชาชน (administrative cost) เปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รับจากกฎหมายนัน้  
(cost-benefit relationships) 
  แตใ่นทางปฏิบตัิท่ีผ่านมาหน่วยงานของรัฐผู้ เสนอร่างกฎหมายกลบัมิได้ค านึงถึง

สาระส าคัญของการริเร่ิมหรือเสนอให้มีร่างกฎหมายตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นมากเท่าท่ีควร  

จงึมีผลกระทบก่อให้เกิดสภาพปัญหาของกฎหมายในประเทศไทยหลายประการ เชน่ 

  (1) เกิดความซ า้ซ้อนกันของกฎหมายเน่ืองจากมีกฎหมายเป็นจ านวนมาก หรือ

เรียกวา่ “กฎหมายเฟ้อ” (inflation of laws and regulations) 

  (2) เกิดต้นทุนในการผลิตและในการบังคับใช้กฎหมายท่ีสูงมากจนเป็นภาระ 

ของรัฐท่ีต้องสญูเสียงบประมาณโดยไมจ่ าเป็น 

  (3) ประชาชนถกูจ ากดัสิทธิและเสรีภาพเพิ่มมากขึน้จากบทบญัญัติของกฎหมาย 

ท่ีมิได้มุง่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยา่งแท้จริง 

  (4) ประชาชนในฐานะผู้ เสียภาษีต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้เป็นไป 

ตามกฎหมายเป็นจ านวนมาก (compliance cost) หรือการเพิ่มต้นทุนในการประกอบการ 

(economic cost) 

  แม้ว่ารัฐบาลจะได้น ากลไกการปฏิรูปกฎหมายในรูปแบบตา่ง ๆ มาเป็นเคร่ืองมือ
ในการตรวจสอบคณุภาพของกฎหมายทัง้ทางตรงและทางอ้อม แตใ่นทางปฏิบตัิก็ยงัพบปัญหาวา่  
การริเร่ิมหรือเสนอให้มีร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐกลับไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้  
จากการออกกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเกินความจ าเป็น ท าให้ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา
กฎหมายท่ีออกมาบงัคบัใช้กลบัเน้นหนกัในเชิงปริมาณมากกว่าคณุภาพ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา  
ท่ีเกิดขึน้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคญัของการก าหนดคุณภาพของกฎหมายจึงได้ก าหนด  
ให้มีการประเมินผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ขึน้ เพ่ือใช้เป็น
หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการออกกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ   
โดยก่อนการตรากฎหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
รวมทัง้การรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสีย (stakeholders) เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าสมควร 
ตรากฎหมายนัน้หรือไม่ โดยต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาในชัน้รับหลกัการ  
ของร่างกฎหมายทกุฉบบั แม้มาตรการดงักล่าวจะช่วยพิจารณาคณุภาพของกฎหมายได้ในระดบัหนึ่ง  
แตก็่ยงัไม่เห็นผลสมัฤทธ์ิทัง้กระบวนการ เพราะการประเมินผลกระทบดงักล่าวอาจไม่ครอบคลุม
ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือความคาดหมายด้วย  ดงันัน้ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ จึงเกิด



 
 

 

แนวคิดท่ีจะน ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพกฎหมายภายหลังเม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  
(Ex post evaluation of regulations) มาปรับใช้กบักระบวนการนิตบิญัญัตขิองประเทศไทยด้วย 
  รัฐบาลปัจจบุนัได้ตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้จงึได้เกิดแนวคิดท่ีจะน ากระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของกฎหมายภายหลังเม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  (Ex post evaluation  
of regulations) มาปรับใช้กบับรรดากฎหมาย กฎ หรือระเบียบตา่ง ๆ ในประเทศไทย รัฐบาลจึงได้
ด าเนินการจดัให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  พ.ศ. 2558  
ขึน้ใช้บังคับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวก าหนดให้รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามกฎหมายมีหน้าท่ีจดัให้
มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก  5 ปี ท่ีกฎหมายนัน้ใช้บังคับ   ทัง้ นี  ้ 
เพ่ือพิจารณาคุณภาพของกฎหมาย  และเพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายนัน้ 
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบทตา่ง ๆ ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอนัจะมีผลท าให้ประชาชน
มีชีวิตท่ีดีขึน้ (Better Regulation for the better lives) และยังเป็นการยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศโดยรวมได้อีกทางหนึ่งด้วย  ต่อมาเม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2560 มีผลใช้บงัคบั จงึได้มีการตราพระราชบญัญัติหลกัเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ขึน้ใช้บงัคบั ซึ่งได้ก าหนดสาระส าคัญของ 
การประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายหรืออีกนยัหนึ่งคือการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
ไว้ในหมวด 5 แหง่พระราชบญัญัติดงักลา่ว  วิทยานิพนธ์นีจ้งึมุง่หมายศกึษาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ทางกฎหมายเก่ียวกบัการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายของประเทศไทยและตา่งประเทศ 
 
2. แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายของต่างประเทศ 
 2.1 กลุ่มประเทศ OECD 
  กลุ่มประเทศ OECD ได้มีความพยายามในการก าหนดแนวทางการประเมิน 

ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ น าไปใช้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

เพ่ือปรับปรุงกฎหมายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และในบางประเทศ เช่น ประเทศ

สหรัฐอเมริกาก็ได้มีพฒันาวิธีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายของตน คือ การมีบทบญัญัต ิ

สิน้ผลการใช้บงัคบัของกฎหมาย (sunset provision) ซึ่งวิธีการดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือประการหนึ่ง 

ในการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายท่ี OECD ยอมรับและได้ถกูน าไปใช้ในประเทศอ่ืน ๆ ด้วย 

 

 

(1) วิธีการของกลุ่มประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) 



 
 

 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายตามแนวทางของกลุ่มประเทศ OECD  

มีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาผลจากการบังคับใช้กฎหมายว่าได้ด าเนินการและได้ผล  

เป็นไปตามนโยบายหรือไม่ เพ่ือให้กฎหมายท่ีตราออกมาเป็นกฎหมายท่ีดีกว่าและทนัสมัยยิ่งขึน้ 

(better and smarter regulations) และลดภาระของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้วิธีการหลัก คือ  

การระบุและวัดผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับวิธีการอ่ืน ๆ เช่น  

การตรวจสอบผลท่ีไม่ ไ ด้คาดหมายมาก่อน (unintended consequences)  การประเมิน

ความส าเร็จของเป้าหมายทัง้ในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินค่าใช้จ่าย  

การเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดขึน้จริงกบัผลกระทบท่ีได้คาดการณ์ไว้  อยา่งไรก็ดี ประเทศสมาชิก 

OECD เม่ือได้น าวิธีการดงักล่าวไปใช้ในทางปฏิบตัิแล้วกลับพบว่า ทิศทางของการประ เมินผล

สมัฤทธ์ิของกฎหมายควรมุ่งให้ความส าคญัไปท่ีการตรวจสอบต้นทนุและภาระของภาครัฐ รวมทัง้

ต้นทุนของภาคเอกชนในการแข่งขนัและปฏิบตัิตามกฎหมายนัน้ โดยอาศยัหลัก The Standard 

Cost Model (SCM)๓ เป็นแนวทางในการประเมิน อันแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการเก่ียวกับวิธีการ 

ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายได้ขยายขอบเขตการพิจารณาให้รวมถึงการประเมิน

ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมมากย่ิงขึน้ 

แม้ว่าการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายภายหลังกฎหมายมีผลใช้บังคับ 

เป็นกระบวนการส าคัญในการมีกฎหมายท่ีดีและมีคุณภาพ แต่กลไกการด าเนินการในเร่ือง

ดงักล่าวยงัไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนและยงัไม่มีการพฒันาหลกัเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะ

เช่นเดียวกับหลักการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายก่อนการตรากฎหมาย (RIA) ซึ่งสาเหตุ

ส าคญัประการหนึ่งน่าจะเป็นเพราะถ้ากระบวนการ RIA ได้ด าเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ

สมบรูณ์แล้ว ยอ่มจะท าให้กฎหมายท่ีเกิดขึน้เป็นกฎหมายท่ีดีและมีคณุภาพ ดงัจะเห็นได้จากข้อมลู

ของ The Indicators of Regulatory and Governance (IREG) ของ OECD ซึ่งระบุว่า ประเทศ

สมาชิก OECD ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการด าเนินการประเมินภายหลงักฎหมายมีผลใช้บงัคับ 

(Ex post evaluation) น้อยมาก และยงัคงด าเนินการอยู่ในช่วงเร่ิมต้นเท่านัน้ แตจ่ะมุ่งให้ความส าคญั

                                                           
๓The Standard Cost Model (SCM) เป็นวิธีการที่ใช้ส าหรับการพิจารณาภาระในการด าเนินธุรกิจ

เมื่อมีการก ากับดูแลโดยกฎหมาย ซึ่งเป็นวิธีการเชิงปริมาณที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกประเทศและทุกระดับ  
วิธีการดงักล่าวสามารถน าไปใช้พิจารณาตรวจสอบกฎหมายฉบบัใดฉบบัหนึ่ง (single law) ขอบเขตของกฎหมาย 
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือปฏิบตัิตามมาตรการพืน้ฐานขององค์กรที่ร่างกฎหมายในทุกประเทศ (รายละเอียดโปรดดู 
International SCM Network to reduce administrative burdens, International Standard Cost Model Manual, 
[ออนไลน์], 5 กมุภาพนัธ์ 2562. แหลง่ที่มา https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/34227698.pdf 



 
 

 

กับกระบวนการวิเคราะห์ก่อนการตรากฎหมาย (Ex ante Analysis) เป็นส าคัญ๔ ทัง้นี ้แม้ว่าจะมี 

การออกข้อแนะน าเก่ียวกบั Ex post evaluation ไว้ใน OECD Recommendation of the Council 

on Regulation Policy and Governance 2012 ซึ่งระบุว่า หากสมาชิกปฏิบัติตามข้อแนะน า

เก่ียวกบันโยบายและการก ากบัดแูลด้านกฎหมายในเร่ืองดงักล่าวได้มากเท่าใด ก็จะท าให้ดชันีชีว้ดั

ด้านการมีกฎหมายท่ีดียิ่งสงูขึน้ก็ตาม๕ 

หลายปีท่ีผ่านมา การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายภายหลังจากกฎหมาย 

มีผลใช้บงัคบัของกลุ่มประเทศสมาชิก OECD ยงัมีวิธีการใช้ท่ีแตกต่างกัน หลายประเทศยงัไม่มี 

การก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายภายหลงัจากกฎหมาย 

มีผลใช้บงัคบั  ทัง้นี ้OECD ได้วางแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายว่ามีตัวชีว้ัด 

ท่ีส าคญั 4 ด้าน โดยมีน า้หนักในสัดส่วนท่ีเท่า ๆ กัน ได้แก่ (1) วิธีการ (methodology) ในการ

รวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินท่ีแตกต่างกันในกระบวนการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย  

(2) การควบคมุข้อบกพร่องและคุณภาพ (Oversight and quality control) เป็นการแสดงกระบวนการ

ในการพิจารณาหรือตรวจสอบคณุภาพของการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย (3) การยอมรับ

อยา่งเป็นระบบ (systematic adoption) และ (4) ความโปร่งใส (transparency) เป็นการแสดงความ

ชดัเจนและเปิดกว้างอยา่งตรงไปตรงมาของการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย 

ทัง้นี ้ประเทศสมาชิก OECD ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการให้มีตัวชีว้ัด 

ใน 4 ด้านดงักล่าวได้อย่างครบถ้วนในระดบัท่ีเท่ากัน เพียงแต่มีแนวทางท่ีเป็นสิ่งส าคญัท่ีทุกประเทศ

ต้องปฏิบตัิ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสีย (stakeholders) เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 

และกระท าอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ๖ โดยมีเพียงบางประเทศท่ีได้ด าเนินการให้มีตัวชีว้ัด 

                                                           
๔OECD, Ex post evaluation of regulation” in Government at a Glance 2017 [ออนไลน์], 

5 กมุภาพนัธ์ 2562. แหลง่ที่มา https://doi.org/10.1787/gov_glance-2017-57-en P. 166. 
๕Ibid. 
๖จากการประเมินของ OCED พบว่า เคร่ืองมือในการด าเนินการแนวปฏิบตัิที่ดี (best practice)  

มีอยู่ 3 ประการ คือ (1) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากกฎหมายก่อนมีการตรากฎหมาย  (RIA)  
(2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยการรับฟังความเห็น (Stakeholder consultation) และ (3) การประเมินผล
กระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมาย (ex post review หรือ ex post evaluation) (Nick Malayshev, “OECD Best 
Practice Principles for Regulatory Policy: Reviewing the Stock of Regulation”, เอกสารประกอบการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดขึน้จากกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายของต่างประเทศ, จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ประตนู า้ กรุงเทพมหานคร) 



 
 

 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายในด้านการควบคุมข้อบกพร่องและคุณภาพ คือ ประเทศ

ออสเตรเลียและสหราชอาณาจกัร๗ 

 

 2.2 ประเทศเกาหลีใต้ 
  ประเทศเกาหลีใต้มีกรอบและทิศทางเก่ียวกับการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมายในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดให้มีกฎหมายกลาง 
เพ่ือการปฏิรูปกฎหมายของประเทศ ซึง่มีวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญั คือ การพฒันาและควบคมุคณุภาพ
ของกฎหมายท่ีจะน ามาปรับใช้ในการบริหารประเทศ เรียกว่า Framework Act on Administrative 
Regulation 1997 (Framework Act 1997) โดยในกฎหมายดังกล่าว ได้ก าหนดให้มีการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายในทุกรอบระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีกฎหมายนัน้มีผลใช้บงัคบัดงัเช่น 
กับประเทศไทย  อย่างไรก็ดี ในแง่วิธีการตรวจสอบและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 
ของประเทศเกาหลีใต้จะมีวิธีการท่ีแตกตา่งจากประเทศไทย กลา่วคือ 

(1) การประเมินผลแบบพิเศษเป็นการเฉพาะคราว (Special Purpose 

Review) เป็นการตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายตามนโยบายหรือข้อเสนอท่ีมี

วตัถปุระสงค์พิเศษเฉพาะคราว โดยพิจารณาจากกฎระเบียบของกลุ่มผลประโยชน์หรือประชาชน

ทัว่ไปท่ีเรียกร้องให้มีการปฏิรูปและส่วนใหญ่เป็นกรณีท่ีเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือ

พฒันาภาคธุรกิจของประเทศเป็นส าคญั 

รูปแบบการพิจารณาเป็นแบบ bottom-up โดยการพิจารณาข้อเสนอท่ีมาจาก

ช่องทางต่าง ๆ เช่น องค์กรภาคธุรกิจ รัฐบาลท้องถ่ิน กลุ่มร่วมภาครัฐและภาคเอกชน คณะท างาน 

รวมทัง้ข้อร้องเรียนของประชาชนจากทางเว็บไซต์ โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (RRC) มีอ านาจ

เลือกว่าจะยกเลิกหรือปรับปรุงกฎระเบียบเร่ืองใด ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพิจารณาให้สอดคล้องกับ

นโยบายหลักท่ีประธานาธิบดีก าหนด (ในชัน้การยกเลิกกฎหมายจะใช้วิธีการ Regulatory 

Guillotine) 

นอกจากนี  ้ยังมีการประชุมระดับรัฐมนตรีเก่ียวกับการปฏิรูปกฎระเบียบ 

(Ministerial Meeting) ซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นประธานในการประชมุ โดยประเด็นท่ีเสนอพิจารณา

สว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการปฏิรูปกฎหมาย การสง่เสริมการค้าและการลงทนุ ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ซึ่งวิธีการนีจ้ึงถูกมองว่าเป็นช่องทางพิเศษเพ่ือแก้ไข

ปัญหาเก่ียวกบั Regulatory Reform ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

                                                           
๗OECD, “Ex post evaluation of regulation”, in Government at a Glance 2017, supra note 4 , 

p. 166. 



 
 

 

(2) การประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (Principles-based Review)  
เป็นการตรวจสอบและประเมินผลตามรอบระยะเวลาและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  ซึ่งด าเนินการ 

โดยหน่วยงานของรัฐท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย โดยพิจารณาตามหัวข้อหรือนโยบายท่ีคณะกรรมการ 

RRC ก าหนด ซึง่มีรูปแบบการพิจารณาเป็นแบบ top-down และมีการประสานงานและหารือร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 20 แห่ง Framework 

Act 1997  ทัง้นี ้หวัใจส าคญัของกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลภายหลงัเม่ือกฎหมายมีผล 

ใช้บงัคบัแล้วไม่ว่าจะเป็นการประเมินโดยวิธีการใด คือ การพิจารณาความเห็นจากทุกฝ่ายอย่างรอบ

ด้าน เช่น ข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนหรือผู้ ประกอบการภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ  หรือ

ความเห็นของหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องเป็นส าคญั 

 

 2.3 ประเทศออสเตรเลีย 

  ส าหรับกรณีของประเทศออสเตรเลียนัน้ โดยระบบกฎหมายและบริบททางสงัคม  

จะมีความแตกต่างจากประเทศไทย แม้ว่าวัตถุประสงค์ในการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย 

จะสอดคล้องกับของประเทศไทย แต่ในทางปฏิบตัิแล้วจะแตกต่างออกไปในส่วนของลักษณะของ

กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีต้องด าเนินการประเมินผลสมัฤทธ์ิ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวตัถุประสงค์

หลกัของการปฏิรูปกฎหมายในประเทศออสเตรเลียนัน้มุ่งเน้นไปท่ีการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขัน 

ทางการค้าและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็นส าคญั รัฐบาลออสเตรเลียจงึก าหนดให้หนว่ยงาน

ของรัฐด าเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิเฉพาะกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  

องค์กรชุมชน หรือเอกชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

จะไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายฉบับนัน้ ๆ ต่อไ ป   

ซึ่งจากคู่มือแนวทางการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ กฏหมายล าดับรอง ค าสั่ง นโยบาย  

และข้อตกลงท่ีมีผลเชน่เดียวกบักฎหมาย ท่ีมีลกัษณะดงันี ้

(1) กฏหมายท่ีส านกังานแนวปฏิบตัิท่ีดีด้านกฎระเบียบ (Office of Best Practice 

Regulation : OBPR) พิจารณาแล้วเห็นว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง  

ซึ่ง OBPR จะพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบจากรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึน้จากกฎหมายท่ีหนว่ยงานได้จดัท าขึน้ในชัน้การเสนอร่างกฎหมาย 



 
 

 

(2) กฎหมายท่ีนายกรัฐมนตรีได้ยกเว้นให้ไม่ต้องด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ท่ีอาจเกิดขึน้จากกฎหมายในชัน้การเสนอร่างกฎหมาย แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิก โดยแม้วา่จะเป็น

การแก้ไขเพียงเล็กน้อยหรือเป็นการปรับปรุงทัง้ฉบบัก็ตาม 

(3) กฎหมายท่ีคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาดยค าแนะน าของ OBPR และ

กระทรวงท่ีเก่ียวข้องมีความเห็นว่าผลการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ของกฎหมายฉบบันัน้ ๆ  

ไมส่อดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัท่ีิดีด้านกฎระเบียบ 

อย่างไรก็ดี OBPR มีข้อยกเว้นให้แก่กฎหมายท่ีมีบทบญัญตัิก าหนดระยะเวลา

สิน้ผลการใช้บังคับของกฎหมายในตัวเองและกฎหมายท่ีไม่ได้สะท้อนนโยบายของรัฐบาล 

ในปัจจบุนั โดยหน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายในกลุ่ม

กฎหมายดังกล่าว แม้จะเป็นกฎหมายท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  

ซึ่งหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องแสดงหลักฐานท่ีชีใ้ห้เห็นว่ากฎหมายฉบับนัน้ ๆ ไม่สอดล้องกับ

นโยบายของรัฐอีกต่อไป เช่น มติคณะรัฐมนตรี หรือประกาศกระทรวงท่ีมีเนือ้หาให้ยกเลิกกฎหมาย

ฉบบันัน้ ๆ และในขณะเดียวกันหน่วยงานได้สร้างมาตรการอ่ืนขึน้มาทดแทนกฎหมายฉบบันัน้ ๆ 

แล้ว  ทัง้นี ้หากพิจารณาจากลกัษณะของกฎหมายท่ีจ าเป็นต้องประเมินผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกล่าวไว้

ในข้างต้น จะเห็นได้ชดัว่า “กระบวนการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

นั้นมีความเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายเป็นอย่างมาก  

จึงสามารถกล่าวได้ว่า ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายนั้นเป็น

จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายก็ว่าได”้  

 
3. บทวิเคราะห์สภาพปัญหาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา 
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 
  3.1 ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีการในทางปฏิบัติเก่ียวกับ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

ในประเด็นนีผู้้ ศึกษาเห็นว่า ในปัจจุบนัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ได้เข้ามามีบทบาทส าคญัในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนีเ้พิ่มมากขึน้ สืบเน่ืองจากการ

น าหลกัการเก่ียวกับการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายหรืออีกนยัหนึ่งคือการประเมินผล

สัมฤทธ์ิของกฎหมายมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ทัง้ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ (มาตรา 77)  

และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ (มาตรา 258) ประกอบกบัการมีกฎหมายกลางโดยเฉพาะเก่ียวกับ

การด าเนินการในเร่ืองนี ้คือ พระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผล



 
 

 

สมัฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562  โดยผลของการมีกฎหมายดงักล่าว ท าให้ส านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบกฎหมายนี ้ได้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการ

ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ ส านักงานฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรม 

นักกฎหมายซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบโดยได้เพิ่มเนือ้หาของหลักสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกับหลักการ 

สาระส าคญั และขัน้ตอนการด าเนินการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรา 77 มาตรา 258 ค. ด้านกฎหมาย 

ของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล

สัมฤทธ์ิของกฎหมายไว้ในหลักสูตรต่าง ๆ จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรการพัฒนา 

นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมไปแล้วจ านวน  2 รุ่น โดยมีผู้ เข้ารับ 

การอบรมรุ่นละประมาณ 150 คน รวมทัง้สิน้ 300 คน  (2) หลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายภาครัฐ

ระดบัช านาญการขึน้ไป ซึ่งได้จดัการฝึกอบรมไปแล้วจ านวน 4 รุ่น โดยมีผู้ เข้ารับการอบรมรุ่นละ

ประมาณ 200 คน รวมทัง้สิน้ 800 คน  และ (3) หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็น 

ทางกฎหมาย และการด าเนินคดีปกครอง ซึ่งได้จดัการฝึกอบรมไปแล้วจ านวน 4 รุ่น โดยมีผู้ เข้ารับ

การอบรมรุ่นละประมาณ 100 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 

  3.2 การขาดการบูรณาการข้อมูลกฎหมายภายในหน่วยงานของรัฐ 

ในประเด็นนีผู้้ ศึกษาเห็นว่า ปัญหาในเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ียากและเก่ียวกับ  

การบริหารจัดการภายในองค์กร  อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดงักล่าวคณะกรรมการ

พฒันากฎหมายและส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้ด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองนีแ้บ่งเป็น  

2 ส่วน ได้แก่ (1) ก าหนดให้มีระบบกลาง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลกฎหมายกลางในการเผยแพร่ข้อมลู

เก่ียวกบัการจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิ เพ่ือให้ทกุหน่วยงานสามารถเช่ือมโยงและ

ตรวจสอบข้อมูลในการประเมินผลสมัฤทธ์ิได้โดยสะดวก และ (2) จดัท าแนวทางการประเมินผล

สมัฤทธ์ิของกฎหมาย เพ่ือเป็นคูมื่อประกอบการด าเนินการของหนว่ยงานของรัฐ และจดัท าแบบรายงาน 

นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 5 และภาคผนวก 6)  

ทัง้นี ้การด าเนินการทัง้ 2 ส่วน เป็นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติท่ีเกิดขึน้จาก  

การบงัคบัใช้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558  อย่างไรก็ดี 

หากหน่วยงานของรัฐได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีการในการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิดงัท่ีกล่าวมากยิ่งขึน้ การประสานความร่วมมือในเชิงบูรณาการข้อมูลระหว่าง

หนว่ยงานของรัฐด้วยกนัอาจจะเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ 

 



 
 

 

  3.3 การมีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือการประสานงานเก่ียวกับการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

ในประเด็นนีผู้้ศึกษาเห็นว่า การมีผู้ รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือการประสานงาน

เก่ียวกบัการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัองค์ประกอบจาก 2 ส่วน 

ได้แก่ (1) การผลกัดนัในเชิงนโยบายจากผู้บริหารระดบัสูงของรัฐบาล ในก าหนดให้มีแผนการทบทวน

ความเหมาะสมของกฎหมายในภาพรวม ซึง่จะสง่ผลให้หนว่ยงานของรัฐต้องขบัเคล่ือนและจดัให้มี

ผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองนีโ้ดยตรง และ (2) การปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการ เน่ืองจาก

ปัจจุบันแนวคิดเ ก่ียวกับการมีกฎหมายเพียงเท่า ท่ีจ าเ ป็น (Having laws to the extent of 

necessity) เร่ิมได้รับการยอมรับในหน่วยงานของรัฐมากขึน้  ดงันัน้ ในอนาคตหากได้มีการก าหนด

เกณฑ์วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ (KPI) โดยให้รวมกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐสามารถลด

จ านวนกฎหมายท่ีเป็นภาระหรืออุปสรรคในการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 

หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ  

ให้ลดจ านวนลง แต่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิราชการยงัคงเดิม มาเป็นเกณฑ์

วดัผลการด าเนินงานของภาครัฐก็อาจจะท าให้หน่วยงานของรัฐตระหนกัและให้ความส าคญักับ

การก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือการประสานงานเก่ียวกบัการทบทวนความเหมาะสมของ

กฎหมายก็ได้ 

  6.2.4 การรับรู้ข้อมูลของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน 

โดยท่ีกลไกทางกฎหมายของการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายก็ดี 

หรือการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายก็ดี ได้ก าหนดให้บคุคลในหลายภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบด้วยไม่ว่าจะเป็นองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ หรือสภา หรือนิติ

บคุคลท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือจากประชาชน  แตใ่นทางปฏิบตัิท่ีผ่านมากลบัไม่มีการใช้กลไกทาง

กฎหมายในส่วนนีเ้ลย ในประเด็นนีผู้้ ศึกษาจึงเห็นว่า สาเหตุของปัญหาท่ีส าคญั คือ การเข้าถึง

ข้อมูลกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ โดยยิ่งเปิดเผยข้อมูลมากขึน้ย่อมท าให้ 

เห็นปัญหาได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งจะมีผลท าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก

ยิ่งขึน้และสามารถเพิ่มช่องทางในการเสนอแนะหรือร้องเรียนให้มีการทบทวนความเหมาะสมของ

กฎหมายท่ีหมดความจ าเป็น ล้าสมยั หรือไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์  ทัง้นี ้ผู้ศกึษาเห็นควรใ ห้มี

การพฒันาระบบกลางในการเข้าถึงข้อมลูกฎหมาย โดยอาจน ารูปแบบของต่างประเทศมาปรับใช้  

เช่น การศึกษาและแลกเปล่ียนข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายกับประเทศฝร่ังเศส  เพ่ือ

น ามาปรับใช้กับประเทศไทย โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของประเทศฝร่ังเศส ได้แก่  Direction de 



 
 

 

l’information légale et administrative (DILA) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ท่ีท าหน้าท่ีดแูลระบบฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส  และเป็นผู้จดัท าเว็บไซต์ 

www.legifrance.fr  ทัง้นี ้เพ่ือขอข้อมลูและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัท าระบบฐานข้อมลูกลาง

ด้านกฎหมายระหวา่งกนัตอ่ไป 

  3.5 การตรวจสอบคุณภาพของการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 

เน่ืองจากการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายของประเทศไทยซึง่ปรากฏตาม

พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.  2558 มิได้ก าหนดบทบญัญัติ

เก่ียวกบัการตรวจสอบคณุภาพของการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไว้แต่อย่างใด แตไ่ด้

ก าหนดกลไกทางกฎหมายในลกัษณะการให้ส่งข้อมูลกฎหมายท่ีหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการ

ทบทวนแล้วให้คณะกรรมการพฒันากฎหมายเพ่ือจดัท ารายงานประจ าปีสรุปผลการปฏิบตัิการตาม

พระราชกฤษฎีกานีเ้สนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือทราบ  ส่วนการตรวจสอบการประเมินผล

สัมฤทธ์ิของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล

สมัฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้มีการเผยแพร่รายงานผลการประเมินผลสมัฤทธ์ินัน้

ไว้ในระบบกลางโดยมุ่งหมายให้ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ  ในประเด็นนีผู้้ ศึกษาจึงเห็นว่า ควรน า

ก าหนดให้มีคณะกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบดงัเช่นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

(Regulatory Reform Committee (RRC)) ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะสามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็น

ประโยชน์และท าให้ทิศทางการปฏิรูปกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
4. ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายตามกระบวนการตรวจสอบคณุภาพ

ของกฎหมายภายหลงัเม่ือกฎหมายมีผลใช้บงัคบัแล้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทนัสมยั 

และสอดคล้องกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลง ผู้ศกึษาจงึมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ควรจัดตัง้หน่วยงานของรัฐขึน้โดยเฉพาะเพื่อท าหน้าที่ ในการก ากับ

ดูแลเก่ียวกับการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย โดยหนว่ยงานดงักล่าวควรอยูใ่นการก ากับ

ดูแลของส านักนายกรัฐมนตรีและขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และแยกต่างหากจากหน่วยงาน  

ท่ีรับผิดชอบด้านการตรวจพิจารณากฎหมาย เช่น ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

(Regulatory Reform Office (RRO) ของประเทศเกาหลีใต้และส านักงานแนวปฏิบัติท่ีดีด้าน

กฎระเบียบ (Office of Best Practice Regulation : OBPR) ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทัง้สอง

หน่วยงานจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักนายกรัฐมนตรีและขึน้ตรงต่อประธานาธิบดี  



 
 

 

หรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี โดยภารกิจท่ีส าคัญนอกเหนือจากการให้ค าแนะน าและให้ความ

ช่วยเหลือเก่ียวกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

ของรัฐแล้ว ควรจะต้องมีหน้าท่ีและอ านาจในการจัดท าแผนการทบทวนความเหมาะสมของ

กฎหมายตามท่ีแต่ละกระทรวงเสนอมา เพ่ือให้กฎหมายท่ีบงัคบัใช้อยู่นัน้เกิดความสอดคล้องกบั

นโยบายของรัฐบาล และเป็นกลไกขับเคล่ือนระดับชาติในการปฏิรูปกฎหมายของประเทศ 

ให้เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

  ( 2)  ค ว รผ ลักดั น ใ ห้ ก ารทบทวนคว าม เหมาะสมของกฎหมาย 

เป็นแนวนโยบายที่ส าคัญระดับชาติ สืบเน่ืองจากการปฏิรูปกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ 

ท่ีประสบความส าเร็จได้นัน้ เกิดขึน้จากความมุ่งมัน่ของผู้บริหารระดบัสูงของประเทศ โดยก าหนดให้

เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลกัเพ่ือการปฏิรูปประเทศ โดยในระยะเร่ิมแรกได้ใช้แนวทางการทบทวน

ความเหมาะสมของกฎหมายแบบเฉพาะหน้า (Ad hoc reviews) โดยมุง่เน้นเชิงปริมาณ (Quantitative 

Approach) กล่าวคือ ด าเนินการลดจ านวนกฎหมายให้อยู่ในเชิงปริมาณท่ีเหมาะสมโดยใช้วิธีการ 

Regulatory Guillotine รวมทัง้การกระดับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน 

โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเสนอยกเลิกกฎหมายท่ีหมดความจ าเป็นล้าสมัย หรือไม่

สอดคล้องกับสภาพการณ์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และในกรณีการเสนอร่างกฎหมายใหม่ 

ของหน่วยงานของรัฐจะต้องน าหลักการเช่ือมโยงระหว่างกฎหมาย (Stock-flow linkage rules)  

ในรูปแบบ “กฎใหม่มา กฎเก่าไป” มาปรับใช้อย่างจริงจงั ซึ่งจะท าให้การทบทวนความเหมาะสม

ของกฎหมายถกูน ามาใช้ในทางปฏิบตัอิยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

  (3) ควรมีคณะกรรมการกลางเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการประเมินผล

สัมฤทธ์ิของกฎหมาย โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการกลางท่ีมีองค์ประกอบจากบุคลากรภาครัฐ 

และภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ดังเช่น

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform Committee (RRC)) ของประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือท า

หน้าท่ีตรวจสอบผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายท่ีหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการแล้ว ซึ่งจะท า

ให้การประเมินผลสมัฤทธ์ิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

 
 

     
 

 



 
 

 

 


