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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลสามารถใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค$ในการกําหนด
นโยบาย ในอดี ต ที่ ผ( า นมา กระบวนการออกกฎหมายยั งขาดการกลั่ น กรองที่ ดี ทํ าใหมี การตรา
กฎหมายจํ า นวนมากที่ ไม( มีป ระสิ ทธิ ภ าพ อี กทั้ งการออกกฎหมายส( ง ผลกระทบในวงกวางต( อทั้ ง
รัฐ เอกชน และ ประชาชน และต( อการพั ฒ นาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สั งคม การเมื องและ
การปกครอง ผูกําหนดนโยบายในหลายประเทศ จึงหันมาใหความสําคัญกับการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการในการออกกฎหมายเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งกฎหมายที่มีคุณภาพ
การประเมินผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment หรือ RIA) เปน
กระบวนการที่ใชในการตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่คาดว(าจะเกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย
ซึ่งการทํา RIA มีเปLาประสงค$หลักสองประการ คือ (1) เพื่อพัฒนากระบวนการในการกําหนดกฎกติกา
ในการกํากับดูแลของภาครัฐ และ (2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐใหมีคุณภาพ
เนื่องจากกระบวนการในการจัดทํา RIA ใหความสําคัญแก(การเปOดโอกาสใหผูที่มีส(วนไดเสียมีส(วนร(วม
ในการแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหน(วยงานภาครัฐที่มีดําริที่จะจัดทํากฎหมายขึ้นมา
และกํา หนดใหหน(ว ยงานของรัฐ ตองชี้แจงเหตุ ผลและความจํ าเปนในการออกกฎหมาย ตลอดจน
ผลกระทบที่คาดว(าจะเกิดขึ้น ซึ่งทําใหกระบวนการพัฒนากฎหมายมีความโปร(งใสและรอบคอบมาก
ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น กระบวนการดั งกล( า วสามารถช( ว ยใหกฎหมายที่ ภ าครั ฐ กํ า หนดขึ้ น มานั้ น มี
คุณภาพที่ดีขึ้นเพราะไดผ(านการซักถาม ชี้แจง ถกเถียง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอมูลจากหลายภาคส(วนแลว ดังนั้น ร(างกฎหมายที่ผ(านการทํา RIA ที่สมบูรณ$แบบจะมีแรงตานนอย
เนื่องจากไดรับการยอมรับจากกลุ(มผูที่เกี่ยวของแลวในระดับหนึ่ง
ประสบการณ$ ในการนํ า ระบบ RIA มาใชในนานาประเทศชี้ ใหเห็ น ว( า การออกแบบ
“กระบวนการ” ในการจัดทํา RIA ใหถูกตองมีความสําคัญมากกว(าความแม(นยําของเทคนิคที่ใชใน
การประเมิน กระบวนการทํา RIA ที่ดีนั้นจะตองใหหน(วยงานที่เปนผูเสนอกฎหมายเห็น RIA เปน
เครื่องมือในการช(วยพัฒนาคุณภาพของกฎหมายอย(างแทจริงมิใช(เปนเพียง “ขั้นตอน” ที่ตองทําตาม
กฎระเบียบเท(านั้น มิฉะนั้นแลวการประเมินจะมีลักษณะ “ขอไปที” ทําใหรายงานไม(มีคุณภาพ
ไม(สามารถใชประโยชน$ไดตามเจตนารมณ$
สําหรับวิธีการประเมินในเชิงเทคนิคนั้น การสรรหาเทคนิคการประเมินที่ทันสมัยแต(ซับซอน
มิใช(การประเมินที่ดีหากหน(วยงานที่ตองทําการประเมินยังขาดประสบการณ$และความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิธีการประเมินดังกล(าว ดังนั้น สําหรับประเทศที่มีการนํา RIA มาใชเปนครั้งแรก ควรมี
การกํ า หนดกรอบและวิ ธี ก ารในการประเมิ น ผลกระทบของกฎหมายที่ ง( า ย ชั ด เจน ไม( ค วรเปน
การตั้ ง คํ า ถามกวางๆ ใหหน( ว ยงานราชการตี ก รอบและกํ า หนดวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า รายงานเอง

ซึ่งหมายความว(า จะตองมีหน(วยงานกลางที่กําหนดรายละเอียดของรูปแบบและวิธีการในการทํา RIA
ในระดับปฏิบัติเพื่อใหมีมาตรฐานกลางของรายงานดังกล(าว
อนึ่ง RIA เปนเพี ยงส( วนหนึ่ งของกระบวนการออกกกฎหมาย ดั งนั้น ผลการประเมิน RIA
เพียงลําพังนั้นไม(เพียงพอต(อการตัดสินใจในการตรากฎหมาย อย(างไรก็ดี RIA เปนเครื่องมือที่ดีใน
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการตั ด สิ น ใจทั้ ง ดานการเมื อ งและการบริ ห ารจั ด การ อี ก ทั้ ง ช( ว ยเพิ่ ม
ความรับผิดชอบของหน(วยงานภาครัฐและปรับปรุงความโปร(งใสและการมีส(วนร(วมของผูที่เกี่ยวของ
ใหกับกระบวนการออกกฎหมาย สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักคือ ไม(มีรูปแบบ RIA ที่ถูกตองที่สุด (correct
model for RIA) แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิรูปกฎหมายควรขึ้นอยู(กับลักษณะรูปแบบ
ทางการเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และสังคมของแต(ละประเทศ
ประเทศสมาชิกองค$การเพื่อความร(วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Cooperation and Development หรือ OECD) มีการนํา RIA มาใชในการกลั่นกรอง
กฎหมายอย(า งแพร( หลายในป^ พ.ศ. 2538 โดยกํา หนดเปนเกณฑ$การตรวจสอบการตัด สิน ใจดาน
กฎหมาย (OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making) ซึ่งอยู(ในรูปแบบของ
คําถามทั้งหมด 10 ขอที่หน(วยงานที่เสนอกฎหมายตองตอบเพื่อที่จะใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความ
จําเปนในการตรากฎหมายและผลกระทบของกฎหมายต(อภาครัฐ ธุรกิจ และประชาชน ทั้งนี้ ประเทศ
ไทยไดนํา checklist ดังกล(าวมาปรับปรุงเปน “หลักเกณฑ$ในการตรวจสอบความจําเปนในการร(าง
กฎหมาย” ซึ่งมีทั้งหมด 10 ขอ ในป^ พ.ศ. 2548 อย(างไรก็ตาม ความเขมขนในการนํา RIA มาใช
ในแต(ละประเทศของ OECD มีความแตกต(างกัน ใน 3 มิติ คือ
1. ระดับของกฎหมายที่ตองทํา RIA ประเทศ OECD โดยส(วนมากจะนํา RIA มาใชกับ

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายในระดับรองลงมา แต(บางประเทศจะเลือก
เฉพาะกฎหมายที่มีนัยสําคัญในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมเท(านั้น
2. เนื้อหาสาระของรายงาน RIA รายงาน RIA อาจมีรูปแบบและรายละเอียดขอมูลและ
ความเขมขนของบทวิเคราะห$ความคุมค(าที่แตกต(างกันสําหรับกฎหมายที่มีนัยสําคัญต(อ
เศรษฐกิจหรือสังคมที่แตกต(างกัน จึงควรที่จะมีการระบุที่ชัดเจนว(า กฎหมายประเภท
ไหนตองการ RIA ที่มีรายละเอียดและบทวิเคราะห$ที่สมบูรณ$มากนอยเพียงใดเพื่อที่จะให
มีความชัดเจนต(อผูที่มีหนาที่ในการจัดทํารายงานดังกล(าว
3. กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา RIA เพื่อใหรายงาน RIA มีความน(าเชื่อถือและมี
ความรอบคอบและสมบูรณ$ บางประเทศจะใหความสําคัญแก(กระบวนการจัดทํา RIA ที่
โปร( งใส ประสบการณ$ ใ นประเทศสมาชิ ก หลายประเทศ พบว( า ความสํ า เร็ จ ในการ
จั ด ระบบ RIA นั้ น ขึ้ น อยู( กั บ ปi จ จั ย หลายประการ ทั้ ง ปi จ จั ย ทางการเมื อ งที่ ต องให
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การสนับสนุน ความพรอมของหน(วยงานที่ตองทํา RIA ความพรอมของขอมูลที่ตองใช
ในการประเมิน ฯลฯ
ขั้นตอนในการทํา RIA สามารถแบ(งไดเปน 2 ขั้น ขั้น แรกคือการประเมิ น “ความจํ าเปน
ในการออกกฎหมาย” ขั้นที่สองคือ การประเมิน “ความคุมค(าของกฎหมายเมื่อเทียบกับทางเลือก
อื่นๆ” ซึ่งจะตองมีวิธีการในการคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชน$ของทางเลือกต(างๆ
เพื่อที่จะตัดสินใจว(าควรหรือไม(ควรที่จะมีการออกกฎหมายดังกล(าว หรือควรที่จะมีมาตรการอื่น
ทดแทนเพื่อแกไขปiญหา
ก( อนที่ จ ะมี การเก็ บ ขอมู ล เพื่ อประเมิ น ผลกระทบของกฎหมายควรมี การศึ กษาวิ เ คราะห$
ความจํ าเปนในการมี กฎหมายนั้ นๆ โดยการ (ก) วิ เคราะห$ลั กษณะของปi ญหาที่ ทําใหจํ าเปนตองออก
กฎหมาย และ (ข) วิเคราะห$ความสามารถในการบังคับใชกฎหมายเพื่อแกปiญหาดังกล(าว สําหรับขอมูลที่
ใชในการเปรียบเที ยบผลประโยชน$ และตนทุ นในการออกกฎหมายและการใชเครื่องมื ออื่ นๆ สามารถ
จําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก( ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิเคราะห$ผลประโยชน$
และตนทุนที่มีการใชอย(างแพร(หลาย ไดแก( การวิ เคราะห$ผลประโยชน$และตนทุนในการออกกฎหมาย
(Benefit-Cost Analysis หรือ BCA) การวิเคราะห$ตนทุนในการออกกฎหมายอย(างเดียว (Costeffectiveness analysis หรือ CEA) และการวิเคราะห$ Multi-criteria analysis (MCA)
อนึ่ง การออกกฎระเบียบในการกํากับดูแลของภาครัฐย(อมมีผูไดประโยชน$และผูเสียประโยชน$
แต( ก ารวิ เ คราะห$ ผ ลประโยชน$ และตนทุ น โดยทั่ ว ไปมั ก ไม( ไ ดใหความสํ า คั ญ กั บ ประเด็ น ว( า ใครได
ประโยชน$และใครเสียประโยชน$ หากแต(มุ(งเปLาไปที่ผลประโยชน$สุทธิว(าเปนบวกหรือเปนลบเท(านั้น
ทําใหกฎหมายบางฉบับที่อาจมีผลดีในภาพรวมต(อเศรษฐกิจหากแต(ก(อปiญหาใหแก(กลุ(มผูมีรายไดนอย
บางกลุ(มไดรับการอนุมัติ การวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุนในลักษณะดังกล(าวมุ(งเปLาไปที่ประเด็น
ของประสิ ทธิ ภ าพในเชิ งเศรษฐกิจ มากกว( า ประเด็ น เชิ งสั งคม ในกรณี ดั งกล( า ว จึ งควรมี การระบุ
แนวทางการบรรเทาหรื อ เยี ย วยาภาระตนทุ น หรื อ ค( า ใชจ( า ยแก( ผู ที่ เ สี ย ประโยชน$ ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารที่
หลากหลาย โดยแยกไดเปน 4 วิธี คือ (1) การใหเงินชดเชย (2) การใหความช(วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอน (3) การใหระยะเวลาในการปรับตัว และ (4) การใหขอยกเวนจากขอบังคับของ
กฎหมาย การเลื อกทางใดทางหนึ่ งขึ้น อยู(กับภาระทางการคลังที่ รัฐตองแบกรั บและผลกระทบต( อ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
การศึกษาประสบการณ$ในการนํา RIA มาใชในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม
ใหม( พบว(า ประเทศที่ไดรับความสําเร็จในการปฏิรูปกระบวนการขั้นตอนในการออกกฎหมายนั้นตอง
มีปiจจัยที่สนับสนุนบางประการ ประการแรก การปฏิรูปกฎหมายซึ่งมี RIA เปนเสาหลักนั้น จะตองมี
เปLาหมายในการดําเนินการที่ชัดเจน มิใช(เปนไปตามกระแสความนิยมในต(างประเทศ หรือมาจาก
การผลักดันของกลุ(มบุคคลหรือหน(วยงานที่มิไดมีอํานาจในการกําหนดนโยบายของประเทศ
iii

ประการที่สอง เนื่องจาก RIA เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของการกํากับดูแลของ
ภาครั ฐ ที่ มี ค วามซั บ ซอนสู ง จึ ง ยากที่ จ ะกระตุ นใหมี ก ารผลั ก ดั น ในวงกวาง ดวยเหตุ ผ ลดั ง กล( า ว
จึ งจํ า เปนตอง “พ( ว ง” RIA เขากั บโครงการการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ สั ง คม หรื อ ส( ว นราชการ
ในระดับประเทศที่ไดรับการผลักดันโดยรัฐบาล
ประการที่สาม เพื่อที่จะใหการปฏิรูปหรือการทบทวนกฎหมายสอดคลองกับความจําเปนของ
ภาคธุรกิจ การประสานงานและความร(วมมืออย(างใกลชิดระหว(างภาครัฐกับภาคเอกชนเปนปiจจัยที่
สําคัญยิ่ง กรณีศึกษาต(างประเทศแสดงใหเห็นว(า ประเทศที่ไดรับการจัดอันดับว(าเปนประเทศที่น(า
ลงทุนจากการมีกระบวนการและขั้นตอนทางราชการที่เอื้อต(อการประกอบธุรกิจ เช(น สิงคโปร$ ฮ(องกง
และเกาหลี ใ ตนั้ น ลวนมี ส ถาบั น ที่ เ อื้ อ ต( อ การทํ า งานร( ว มกั น ระหว( า งภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชน
ในการปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ประการสุดทาย RIA เปนเครื่องมือที่ตองการขอมูลและความเชี่ยวชาญในการนํามาใชอย(างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาไม(มีความพรอม ดังนั้น ประเทศกําลังพัฒนาไม(สามารถคาด
หวังว(าจะผลักดันใหการนํา RIA มาใชจากการออกกฎระเบียบโดยปราศจากการเตรียมพรอมดาน
ขอมูล การฝoกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และ การวางระบบการตรวจสอบและติดตามกระบวนการ
การจัดทํา RIA เพื่อที่ไม(ใหการทํารายงาน RIA เปนเพียงการ "กากบาท” ว(า “ไดดําเนินการแลว”
โดยไม(มีสาระสําคัญที่เปนประโยชน$ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบในการกํากับดูแลของ
ภาครัฐแต(อย(างใด สิ่งที่จําเปนคือการกําหนดแผนงานที่ระบุขั้นตอนต(างๆ ที่ตองดําเนินการที่เปน
รูปธรรมเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการนํา RIA มาใชใหเปนประโยชน$ไดจริง
ประเทศไทยมีกฎหมายที่กํา หนดใหหน( วยงานราชการตองชี้แจงเหตุ ผ ลและความจํ าเปน
ในการมีกฎหมายตั้งแต(ป^ พ.ศ. 2531 แต(ขอกํ าหนดดังกล(าวมีสถานภาพเปนเพียงระเบียบสํานั ก
นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ งมี เ ปL า หมายในการอํ า นวยความสะดวกและเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพของฝq า ยบริ ห าร
ในการพิจารณาร(า งกฎหมายเท(า นั้น ต( อมาเมื่ อประเทศไทยกาวเขาสู( ยุคทองทางเศรษฐกิจ ไดมี
ความพยายามที่จะกลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายเพื่อมิใหเปนอุปสรรคต(อการประกอบ
ธุรกิจของเอกชน โดยในป^ พ.ศ. 2534 ครม. ไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ$และแนวทางการพิจารณา
กฎหมายเพิ่มเติมซึ่งกําหนดใหหน( วยงานราชการตองชี้แจงความจําเปนในการสรางขั้นตอนใหม( ๆ
ขึ้นมา ไดแก( การขอใบอนุญาตเพื่อทํากิจการอย(างหนึ่งอย(างใด ว(ามีความจําเปนเพียงไร และสราง
ภาระแก(ภาคเอกชนมากนอยเพียงใดดวย
หลังจากที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม(ที่มาจากตัวแทนของประชาชนในวงกวางในป^
พ.ศ. 2540 ก็มีพัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการในการกลั่นกรองคุณภาพของกฎหมายอีกครั้ง
เนื่องจากมีการกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมและการกําหนดสิทธิ
พื้นฐานของประชาชนใหม(ๆ จํานวนมากจึงตองมีการ “สังคายนา” กฎหมายที่มีอยู(ว(าสอดคลองกับ
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บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม(หรือไม( โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนา
ประเทศในป^ พ.ศ. 2544 เพื่อดําเนินการ คณะกรรมการดังกล(าวไดยุบเลิกกฎหมายจํานวนหนึ่ง และ
ไดออกหลักเกณฑ$ในการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายที่เปนมาตรฐานสากลคือ OECD
Reference Checklist for Regulatory Decision Making และหลังจากนั้นไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายขึ้นมา ในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อรับผิดชอบเรื่องการ
พัฒนากฎหมายอย(างต(อเนื่อง
พั ฒ นาการของการออกกฎหมายของประเทศไทยกาวไปอี ก ขั้ น หนึ่ ง เมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
ป^พ.ศ. 2540 กําหนดใหประชาชนซึ่งเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเขาชื่อเพื่อเสนอกฎหมายได จาก
เดิ มที่ คณะรั ฐมนตรี และสมาชิ กรั ฐสภาเท( านั้ น ที่ส ามารถเสนอกฎหมายได แนวคิ ด ดังกล(า วไดรั บ
การสนับสนุนในรัฐธรรมนูญฉบับป^ พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเปนองค$ ก รที่ อิ ส ระจากฝq า ยบริ ห ารขึ้ น มาเพื่ อ ทํ า หนาที่ ใ นการช( ว ยเหลื อ ประชาชน
ในการเสนอกฎหมายรวมทั้งเสนอใหมีการปรับปรุงกฎหมายต(างๆ ที่มีอยู(เดิมและร(างกฎหมายใหม(ที่
อยู(ในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาดวย
แมประเทศไทยจะมีวิวั ฒนาการในการพัฒนากฎหมายมากว(าสองทศวรรษ แต(ยังไม(ไดมี
การทบทวนกฎหมายครั้งใหญ( ดังเช(น ในเกาหลีใต เวีย ดนาม หรื อเม็ กซิ โกที่ มีการโละกฎหมายนั บ
พันฉบับ และในส(วนของการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือ RIA นั้น แมจะมีเกณฑ$ที่เปน
มาตรฐานสากลแต(คุณภาพของรายงานที่จัดทําขึ้นจริงในทางปฏิบัติยังไม(เปนไปตามมาตรฐานสากล
ดวยเหตุผลหลายประการดังนี้
ประการแรกซึ่งมีความสําคัญที่สุด การจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมายในประเทศไทยมี
เฉพาะในขั้ น ตอนที่ มีร( า งกฎหมายออกมาแลว ทํ า ใหหน( ว ยงานราชการที่ เ ปนผู เสนอกฎหมายมี
เปLาประสงค$ที่จะใหมีการตรากฎหมายดังกล(าวอย(างรวดเร็วที่สุด จึงมองว(าการจัดทํารายงานดังกล(าว
เปนเพี ย ง “อุ ป สรรค” ที่ ทําใหการตรากฎหมายล( า ชาจึ งดํ า เนิ น การในการจั ด ทํ า รายงานแบบ
“ขอไปที ” เพี ย งเพื่ อใหเปนไปตามขอกํ า หนดของระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ใ นการเสนอร( า ง
กฎหมายต( อ ครม. เท( า นั้ น มิ ไ ดหวั ง ผลใดๆ ในการที่ จ ะใชกระบวนการดั งกล( า วในการปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย ดวยเหตุผลดังกล(าว การทํารายงานประเมินผลกระทบของกฎหมายของไทยจึงมีลักษณะที่
เรียกว(า “tick the box” หรือ “กากบาท” ว(าได “ทําแลว” เท(านั้น
ประการที่สอง การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบของกฎหมายของไทยยังจํากัดเฉพาะ
กฎหมายที่เปนพระราชบัญญัติเท(านั้นทําใหมีกรอบการบังคับใชที่จํากัดมาก เนื่องจากกฎระเบียบที่มี
ผลกระทบต(อธุรกิจหรือประชาชนโดยส(วนมากจะเปนกฎหมายรองมากกว(ากฎหมายหลักซึ่งไม(ไดผ(าน
การกลั่นกรองของสภานิติบัญญัติ เช(น ประกาศกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีเจากระทรวงสามารถออกไดเอง
หรือ ประกาศต(างๆ ของหน(วยงานกํากับดูแลรายสาขา เช(น หน(วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
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พลังงาน หรือขนส(งซึ่งลวนมีผลกระทบอย(างมีนัยสําคัญต(อผูประกอบการและผูบริโภคในสาขานั้นๆ
การประเมินผลกระทบเฉพาะสําหรับร(างกฎหมายหลักซึ่งมีสารบัญญัติที่ค(อนขางกวางทําใหไม(สามารถ
ประเมินผลไดผลเสียที่เปนรูปธรรมได
ประการที่สาม ประเทศไทยยังขาด “คู(มือการประเมินผลกระทบของกฎหมาย” ซึ่งกําหนด
รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า รายงานประเมิ น เช( น ในบางประเทศ หน( ว ยงานกลางจะทํ า
“แบบฟอร$มสําเร็จรูป (template)” ในการประเมินผลกระทบโดยใหหน(วยงานที่เสนอกฎหมายกรอก
ขอมูล รายละเอี ยดลงในแบบฟอร$มเท( านั้น เพื่ อใหการประเมิ นเปนไปตามมาตรฐาน อย(างไรก็ ดี
คณะผูวิจัยมีความเห็นว(า การมีคู(มือการประเมินผลกระทบของกฎหมายที่ละเอียดจะไม(สามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายไดหากยังไม(มีการแกไขกระบวนการในการจัดทํารายงานผลกระทบตาม
ขอที่ 1 และ 2
ประการที่ สี่ กระบวนการในการจั ด ทํ า รายงานผลกระทบของกฎหมายของไทยยั ง ขาด
กระบวนการรับฟiงความคิดเห็นของผูมีส(วนไดเสียและของสาธารณชน ซึ่งเปนองค$ประกอบที่สําคัญ
ของการจัดทํารายงานผลการประเมินกฎหมายที่ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทยยังขาดกฎหมายว(า
ดวยการรับฟiงความเห็นสาธารณะที่กําหนดกรอบวิธีการในการจัดทําความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งหมายถึงการจัดทําเวทีที่ผูเสนอกฎหมายและผูที่มีส(วนไดเสียหรือประชาชนสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมู ลและความเห็นระหว( างกั นไดอย(า งสรางสรรค$ มิใช(เปนการเสนอร( างกฎหมายโดยหน(วยงาน
ราชการฝqายเดียว หรือการรับฟiงความเห็นแบบกวางๆ โดยมิไดมีการกําหนดประเด็นที่ตองการจะรับ
ฟiงความคิดเห็นที่ชัดเจน และมิไดมีการนําเสนอขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ เพื่อที่จะให
การแสดงความคิดเห็นอยู(บนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ$มิใช(การคาดคะเนหรืออารมณ$
ประการที่หา ประเทศไทยยังขาดหน(วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมินผล
กระทบของกฎหมาย ทําใหคุณภาพของรายงานไม(ไดมาตรฐานสากล
จากประเด็นปiญหาทั้ง 5 ประการตามที่ไดกล(าวมาแลว คณะผูวิจัยเห็นว(าการปรับปรุงระบบ
การทํา RIA ในประเทศไทยเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นจะตองเริ่มจากกระบวนการในการทํา RIA
ก(อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ขอเสนอแนะในส(วนนี้จึงแบ(งออกเปน 3 ส(วน คือ (1)
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการทํา RIA (2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบและ
เนื้อหาสาระของ RIA ที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของหน(วยงานราชการและขอจํากัดของขอมูล
ของไทย และ (3) ขอเสนอแนะยุทธศาสตร$ในการผลักดัน RIA ใหเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ
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(1) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการในการทํา RIA
ปiจจั ยที่ สํา คัญที่ สุด คื อ (1) การทํา RIA ในช(วงระยะเวลาที่ ถูกตอง (2) การมี วิธี การ
ในการรับฟiงความคิดเห็นจากผูมีส(วนไดเสียที่เหมาะสม (3) การประสานงานใกลชิดกับภาคเอกชน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบของกฎหมาย
คณะผูวิจัยเห็นว(า ควรมีการแกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าดวยการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมายเพื่อใหมีการจัดรับฟiงความคิดทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกเปนการประเมินก(อนที่จะมี
การยกร(างกฎหมาย เพื่อใหมีการตรวจสอบความจําเปนในการออกกฎหมาย ทางเลือกต(างๆ และ
เพื่อใหแนวทางในการกํากับดูแลหรือควบคุมของภาครัฐตามที่ระบุไวในกฎหมายมีความเหมาะสม
กล(าวคือ เปนประโยชน$โดยรวมต(อสาธารณะ
•

เมื่อมีการยกร(างกฎหมายแลว ควรมีการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎหมายอีกสอง
ครั้ง เพื่อประเมินทางเลือกในการกํากับดูแล โดยการประเมินในขั้นตอนนี้จะเปนการเปรียบเทียบ
ผลประโยชน$และตนทุนของทางเลือกต(างๆ และเพื่อประเมินร(างกฎหมายในภาพรวม
การรับฟ$งความคิดเห็น
เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนในการรับฟiงความเห็นสาธารณะเปนองค$ประกอบที่สําคัญ
ของการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมาย เพื่อที่จะใหกฎหมายที่จัดทําขึ้นมานั้นอยู(บนพื้นฐาน
ของขอมูลที่ครบถวนและรอบดาน จึงตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการมากกว(าที่ปรากฎใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว(าดวยการรับฟiงขอคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนระเบียบที่
ออกแบบมาเพื่อใชกับการรับฟiงความเห็นของประชาชนในกรณีของโครงการขนาดใหญ(ของภาครัฐ
มิใช(ในการจัดทําร(างกฎหมาย
•

หลักการที่สําคัญในการรับฟiงความคิดเห็นของสาธารณชนในการจัดทํากฎหมายที่กําหนดขึ้น
โดย OECD มีทั้งหมด 8 ขอ ไดแก(
(1) การรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะจะตองเปนขอบังคับโดยไม(มีขอยกเวนและไม(ขึ้นอยู(
กับดุลยพินิจของหน(วยงานราชการใดๆ
(2) การรับฟiงความเห็นตองดําเนินการก(อนที่จะมีการยกร(างกฎหมาย
(3) การรับฟiงความเห็นจะตองมีแนวทางในการดําเนินการในรายละเอียดที่เปนรูปธรรมใน
รูปแบบของ “คู(มือ” การจัดรับฟiงความเห็นสาธารณะที่ออกแบบดวยหน(วยงานกลาง
(4) ประชาชนทุกคนสามารถเขาร(วมได
(5) ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือขอมูลใดๆ ที่ไดรับจากเวทีการแสดงความเห็นจะตองมี
การบันทึกไวและตองเผยแพร(แก(สาธารณชนทางเว็บไซต$
vii

(6) หน(วยงานที่เสนอกฎหมายจะตองตอบขอคิดเห็น หรือ ขอซักถามต(างๆ ที่ไดรับต(อทั้ง
สาธารณะและต(อผูที่แสดงความเห็นนั้นๆ เปนลายลักษณ$อักษร
(7) ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ ขอมูลใดๆ ที่ไดรับจะตองบันทึกไวในรายงานผลกระทบ
ของกฎหมายดวย
(8) มีหน(วยงานกลางที่ตรวจสอบคุณภาพของการรับฟiงความเห็นสาธารณะของหน(วยงาน
ราชการต(างๆ
คณะผูวิจั ยเห็ นว(า เพื่อที่ จะใหกระบวนการในการร(างกฎหมายมีความโปร(งใสและไดรั บ
ขอมู ล ที่ ค รบถวนและรอบดาน ควรมี ก ารร( า งระเบี ย บว( า ดวยการรั บ ฟi ง ความเห็ น สาธารณะที่ มี
บทบัญญัติที่สอดคลองกับหลักการที่เปนมาตรฐานสากล
ในขณะเดียวกัน คณะผูวิจัยเห็นว(า อาจพิจารณาที่จะปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเพิ่มบทบัญญัติว(าดวยการ “ออกกฎ” (rule making) ของหน(วยงานราชการ
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎที่โปร(งใส ซึ่งจะเปนประโยชน$ใน
การออกกฎหมายรองทุกฉบับ
• การประสานงานใกลชิดกับภาคเอกชน

ประเทศที่ไดรับการจัดอันดับว(าน(าลงทุนมากที่สุดเพราะมีกระบวนการในการกํากับดูแลที่เปน
มิตรต(อภาคธุรกิจ เช(น สิ งคโปร$ ฮ(องกง และ เกาหลีใตนั้นลวนมีสถาบันที่เอื้อต(อการร(วมมือระหว(าง
ภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงกฎหมายที่มีคุณภาพ คณะผูวิจัยเห็นว(า โครงสรางของคณะกรรมการ
ของหน(วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการส(งเสริมและกํากับระบบการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายที่กล(าวมาแลวนั้น ควรประกอบดวยภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐในสัดส(วนที่เท(ากัน
เพื่อที่จะใหการปฏิรูปกฎหมายนั้นเปนไปเพื่อผลประโยชน$ของทุกภาคส(วนอย(างแทจริง
(2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกฎหมาย
ขอเสนอเกี่ ย วกั บ สาระของรายงาน RIA สามารถแบ( ง ไดเปน 2 ส( ว น ส( ว นแรกเปน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของขอบังคับในการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมายว(าควรที่จะ
ครอบคลุมกฎหมายใดบาง เพื่อที่จะใหการประเมินมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคํานึงถึงขอจํากัดของ
ทรัพยากรดานบุคลากรและทักษะในการจัดทํารายงานดังกล(าว ส(วนที่สองเปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของรายงานในส(วนของการประเมินผลกระทบของกฎหมายซึ่งตองอาศัยเทคนิคในการ
จัดทํารายงานมากว(าควรมีโครงสรางหรือรูปแบบในการประเมินอย(างไร
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•

ขอบเขตในการประเมินผลกระทบของกฎหมาย

กฎหมายในปiจจุบันกําหนดใหมีการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎหมายเฉพาะสําหรับ
ร(างกฎหมายใหม(ที่มีการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีเท(านั้น ไม(ครอบคลุม (1) การแกกฎหมายเดิม (2)
ร(างกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชน และ (3) กฎหมายลําดับรอง เช(น พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
กระทรวง หรือระเบียบต(างๆ ของหน(วยงานราชการที่มีผลกระทบต(อประชาชนและภาคธุรกิจ
คณะผูวิจัยเห็นว(า เนื่องจากประเทศไทยยังไม(มีประสบการณ$ในการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายเท( า ใดนั ก จึ ง ควรที่ จ ะจํ า กั ด กรอบในการประเมิ น เฉพาะสํ า หรั บ กฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัติ หากแต(ควรรวมถึงการปรับแกกฎหมายดวย
อย(างไรก็ดี คณะผูวิจัยเห็นว(า เนื่องจากกฎหมายลําดับรองบางประเภทมีผลกระทบโดยตรง
และผลกระทบที่มีนัยสําคัญต(อการประกอบธุรกิจโดยตรง เช(น ประกาศของหน(วยงานกํากับดูแลใน
รายสาขา เช(น หน(วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน$ (คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศน$ และ กิ จ การโทรคมนาคมแห( งชาติ หรื อ กสทช.) กิ จการพลั งงาน
(คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.) กิจการขนส(ง (กรมการขนส(งทางบก ทางน้ํา และ
ทางอากาศ) กิจการการธนาคาร (ธนาคารแห(งประเทศไทย) และกิจการประกันภัย (คณะกรรมการ
กํ า กั บ และส( ง เสริ ม การประกอบกิ จ การประกั น ภั ย หรื อ คปภ.) จึ ง เห็ น ควรใหกฎระเบี ย บของ
หน(วยงานกํากับดูแลรายสาขาตองมีการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎหมายดวยเช(นกัน
อนึ่ง ที่ผ(านมา คณะกรรมการกํากับกิจการโทรคมนาคมแห(งชาติ (กทช.) ไดเคยมีการออก
ระเบียบว(าดวยการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎกติกาการกํากับดูแลขององค$กรในป^ พ.ศ.
2549 หากแต(ระเบียบดังกล(าวกลับถูกยกเลิกในป^ พ.ศ. 2555 เมื่อมีการวิจารณ$ว(าหน(วยงานมิได
ปฏิบัติตามระเบียบที่ตนเองไดกําหนดไว
เนื้อหาสาระของรายงานในสวนของการประเมินผลกระทบของกฎหมาย
คณะผูวิจัยมีความเห็นว(า เนื่องจากประเทศไทยยังมีประสบการณ$ในการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมายที่จํากัดจึงควรเลือกรูปแบบการประเมินที่ค(อนขางง(ายในเบื้องตน เพื่อที่จะใหหน(วยงาน
ราชการสามารถปฏิบัติได ตัวอย(างเช(น
•

o เลื อ กที่ จํ า กั ด การประเมิ น ผลกระทบเฉพาะใน 2 มิ ติ เช( น ต( อ ตนทุ น ใน

การประกอบธุรกิจ สิทธิของประชาชน สิ่งแวดลอม ความเสี่ยงของการทุจริตคอร$รัป
ชัน ฯลฯ
o กําหนดรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนในรูปแบบของแบบฟอร$มตามตัว (template) เช(น
ในกรณีของการคํานวณตนทุนของกฎหมายตองมีการกําหนดประเภทของตนทุนที่
ตองคํานวณ เช(น ตนทุนของหน(วยงานราชการ ซึ่งประกอบดวยค(าจางพนักงานของ
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หน(วยงานราชการ ค(าอุปกรณ$ ค(าสถานที่ เปนตน รวมทั้งมีการกําหนดค(ามาตรฐานที่
ใชในการคํานวณ เช(น อัตราส(วนลด (discount rate) จํานวนป^ที่ใชในการคํานวณใน
การประมาณการณ$ ผลดี ผลเสี ยในอนาคต อั ตราแลกเปลี่ ยน วิ ธี การถ( วงน้ํ าหนั ก
ผลประโยชน$หรือตนทุนแต(ละประเภท เปนตน อนึ่ง ในปiจจุบันมีบริษัทที่ปรึกษาที่
จัดทํา spreadsheet สําเร็จรูปในการคํานวณตนทุนเหล(านี้แลว
o การประเมิ น ผลประโยชน$ อาจใชการประเมิ นในเชิ งคุ ณ ภาพในเบื้ อ งตน โดยให
ความสํ าคั ญแก(ขอมู ลที่ ไดรับจากการจัดรับฟi งความเห็นจากสาธารณชนเปนหลั ก
เพื่อที่จะใหการวิเคราะห$และประเมินผลกระทบมีความสมบูรณ$ครบถวน ไม(เบี่ยงเบน
(3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร$ในการผลักดันใหเกิดการปฏิรูประบบ RIA
การศึกษาประสบการณ$ในต(างประเทศพบว(า ประเทศที่ไดรับความสําเร็จในการวางระบบ
การประเมินผลกระทบของกฎหมายลวนองค$ประกอบที่สําคัญดังนี้
(1) การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายเป,นสวนหนึ่งของ
การปฏิรูปประเทศ ในประเด็นนี้ คณะผูวิจัยเห็นว(าความลมเหลวในการนําระบบ
การประเมินผลกระทบของกฎหมายมาใชในอดีตเกิดจากการที่ระบบการประเมินฯ
ดังกล(าวมิไดเปนส(วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการของประเทศ และมิไดเปนส(วน
หนึ่งของนโยบายที่รัฐบาลใหความสําคัญ หากเปนเช(นนั้น โอกาสที่จะผลักดันให
การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายในปiจจุบันมีค(อนขางมากจาก
กระแสของการปฏิรูปประเทศไทยสืบเนื่องมาจากวิกฤติทางการเมืองซึ่งเกี่ยวโยงกับ
ปiญหาการทุจริตคอร$ รัปชัน การเสนอใหมีการนําระบบการประเมินกฎหมายที่ มี
ประสิทธิภาพเปนหนึ่งในปiจจัยที่สามารถสรางภูมิคุมกันต(อการทุจริตคอร$รัปชันได
โดยตรง ทั้งนี้ อาจพิจารณาใหรายงานประเมินผลกระทบของกฎหมายเปนเอกสารที่
ตองใชในกระบวนการนิ ติ บั ญญั ติ ของรั ฐสภาเพื่ อใหมี การนํ ารายงานไปใชในทาง
ปฏิบัติ
(2) การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายมีเป1าหมายที่ชัดเจน ตรวจสอบ
ได คณะผูวิจัยเห็นว(า ในเบื้องตน ประเทศไทยอาจกําหนดเปLาหมายในการพัฒนา
กฎหมาย คื อ เพื่อใหประเทศไทยไดรับการจั ดลําดั บในรายงาน Ease of Doing
Business ที่ธนาคารโลกจัดทําขึ้นทุกป^ดังเช(นในหลายประเทศที่ไดศึกษาในบทที่ 4
แมดัชนีดังกล(าวจะใหความสําคัญเฉพาะแก(ความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ
ในประเทศเท(านั้น แต(การไดรับการจัดอันดับที่ดีขึ้นย(อมเปนผลดีต(อทั้งภาพลักษณ$
ของประเทศและต(อภาคเอกชนในภาพรวม
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(3) มีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการสงเสริม ติดตามและตรวจสอบการประเมินผล
กระทบของกฎหมายโดยเฉพาะ คณะผู วิ จั ยเห็ นว( า ประเทศไทยจํ า เปนตองมี
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Executive Summary
Laws and regulations are crucial tools for governments to achieve their policy
goals. In the past, issuance of laws had lacked of effective screening process,
resulting in many unproductive laws. Moreover, introducing a law could widely affect
the state, both private and public sectors, as well as national development in areas
such as economic, social, and governance. Policy makers in many countries have
paid attention to legal reform and law issuance process in order to obtain effective
laws.
Regulatory Impact Assessment or RIA is a process to assess the possible
impacts of issuing a law. RIA has two main objectives. Firstly, it aims to improve the
process of making rules and regulations by the state. Secondly, RIA helps improving
the quality of laws because it encourages participation from stakeholders to share
and exchange information with the state agency that wishes to introduce a new law.
It also requires the government to clarify the rationale and necessity of such law, as
well as the likely impacts of it. Meanwhile, RIA also increases the effectiveness of
laws as they had gone through scrutiny and examination from various parties. As a
result, laws that went through RIA would receive fewer objections since they had
been more or less accepted by stakeholders.
International experiences indicate that designing the “process” of RIA is more
important than the accuracy of assessing technique. The agency that wishes to
introduce the law must see RIA as a tool to improve the quality of the law, not a
mere procedure to follow. Otherwise, the assessment would result in an ineffectual
report that cannot be used according to its objectives.
The assessing technique should not be too advanced nor complex. For
countries which had never adopted RIA before should set clear and straightforward
assessing framework and method instead of having a broad scope that could be
manipulated by the relevant governmental bodies. This means that there should be
a central agency who would set the practical format and procedure of RIA.
It should be noted that RIA is only a part of law issuance process. Therefore,
RIA alone is not sufficient to decide whether the law should be enacted. RIA,

nevertheless, is a good mechanism to improve the decision-making process, increase
the responsibility of government, develop transparency, as well as encourage more
stakeholder participation. There is no correct model for RIA as it needs to be
adjusted according to individual local condition in terms of political, cultural, and
social.
Organization of Economic Cooperation and Development or OECD had
employed RIA to screen laws and regulations since 1995. The OECD Reference
Checklist for Regulatory Decision Making comprises ten questions about the necessity
and rationale of the law for the proposing agencies to answer. Thailand adopted and
adjusted the checklist in 2005, and named it the “Checklist for the Necessity of
Law”, which also comprises ten questions. Nevertheless, OECD members have
different levels of RIA enforcement, which can be divided into three dimensions as
followed.
1. Laws that must go through RIA. Most OECD countries apply RIA to acts
and ordinances, while some countries apply RIA to only laws with
economic and social impacts.
2. The detail of RIA report. As different countries have different economic
and social conditions, factors that need to be included in the analysis
thus vary.
3. The process of RIA. International experiences demonstrate that the
success of RIA depends on many factors such as supporting political body
and the readiness of the proposing agencies.
The process of RIA can be divided into two steps. The first step involves the
assessment of the need to issue the law, followed by the assessment of the
worthiness of issuing such law comparing to its alternatives. This may be done in a
form of Benefit-Cost Analysis (BCA), Cost-effectiveness analysis (CEA), or Multi-criteria
analysis (MCA). It is found that these types of assessments often focus on the final
outcome which mostly put more weight on economic efficiency while leaving some
social problems. Therefore, there should plan to relieve the grievance of those who
might be negatively affected by the proposed law. This may be done in four ways
namely (1) offering compensation, (2) providing assistance, (3) allowing some time to
adjust, and (4) giving exemption from enforcement.
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The experience of adopting RIA in developing countries and newlyindustrialized countries indicates four successful factors in legal reform. First of all, If
RIA is to be used as the main mechanism of reforming the legal system, there must
be a clear strategic action for practical implementation. It should not be just a
mimicking of other countries, or pushed by a body that does not have the authority
to steer national policy.
Secondly, RIA involves highly complex procedure and thus is difficult to gain
acceptance from many sectors. As a result, RIA should be introduced along with a
national reform projects by the government.
Thirdly, cooperation between public and private sectors is important in
driving RIA to correctly respond the need of businesses. Countries which are regarded
as having attractive investment environments such as Singapore, Hong Kong, and
South Korea all have institutions that facilitate the cooperation between the public
and private sectors in improving the quality of laws and regulations.
Lastly, implementing RIA requires high level of technique and specialization.
Developing countries must therefore prepare information and personnel. The process
should not be a mere routine of “ticking off the checklists” with no concrete
usefulness for governance. What is needed is a detailed work plan of how to employ
RIA effectively.
After the introduction of the so called People’s Constitution in 1997, the
process of screening laws and regulations was changed. A committee was formed in
2001 to study if there are laws contradicting the new constitution. A number of laws
and regulations were then nullified. The committee also imposed the OECD
Reference Checklist for Regulatory Decision Making. In 2004, a committee for legal
development was created within the Office of the Council of State.
Despite some progress during the past two decades, Thailand has yet to
review laws and regulations in a wide scope – unlike South Korea, Vietnam, and
Mexico which scraped thousands of ineffective laws. In addition, despite following an
international standard, the quality of RIA report in Thailand does not actually meet
the standard because of various reasons as followed.
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Firstly and most importantly, RIA is only imposed when the proposed law had
already been drafted. As such, the responsible governmental bodies feel the urgency
to introduce the law as soon as possible and see RIA as a mere obstacle which
delays the law issuance. The objective of making the report is thus only to gain
approval from the cabinet, not to improve the quality of the law.
Secondly, RIA is only required in case of major laws such as acts and
ordinances issued by the legislative council, while those that affects business sector
tends to be regulations imposed by regulatory bodies such as those relating to
telecommunication, energy, and transport.
Thirdly, Thailand still lacks a “Handbook for Legal Assessment” which
stipulates detailed procedure of writing the report. Some countries have used a
template to assess the impacts in order to create national standard. Nevertheless,
the research team is of an opinion that a handbook would not be useful if the two
problems stated above were not addressed.
Fourthly, RIA in Thailand has no participation from stakeholders. Public
hearing is not mandatory and thus there is no official forum for stakeholders to
exchange views on the proposed laws and regulations.
Lastly, Thailand still lacks an institution that evaluates the quality of RIA
report.
Recommendations can be divided into three parts namely (1)
Recommendations for improvement of RIA process, (2) recommendations for
improvement of framework and content of RIA, and (3) Recommendations for
strategy to implement RIA.
(1) Recommendations for improvement of RIA process
Most important factors are correct timing, stakeholder participation, and
public-private cooperation. More details are as followed.
• The process of impact assessment
There should be in total three public hearings to assess the impacts of
the proposed laws. The first time must be done before the drafting in order to
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evaluate the necessity of such law and its alternatives. Afterward, two public
hearings should be held to compare the costs and benefits of the law.
• Stakeholder participation
OECD employs eight major principles in arranging a public hearing:
(1)

Public hearing must be mandatory and must not depend on
any governmental body.
(2) It must be held before the law is drafted.
(3) It should be held according to the guideline made by a
central agency.
(4) Every person is allowed to participate.
(5) Records of public hearings must be made available to the
public.
(6) The responsible agencies must respond to the comments and
questions in writing.
(7) Comments, suggestions, and information received at public
hearings must be included in the RIA report.
(8) There must be an agency that monitors the public hearing.
The research team is of an opinion that public hearing process should be
made according to international standard in order to increase transparency in law
issuance.
• Cooperation with private sector
In order to have a report with comprehensive assessment, a committee or
agency that is responsible for monitoring the RIA should have an equal share of
representatives from public and private sectors.
(2) Recommendations for the content of the RIA report
This can be divided into two parts. The first part concerns the scope of RIA,
i.e. which laws should be assessed. The second part deals with the format of the
report.
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• The scope of RIA
Since Thailand still lacks experience in implementing RIA, it should limit
the scope of enforcement to only acts and ordinances, both newly drafted and
amended, as well as regulations in regulated sectors such as energy, telecom, and
broadcasting.
• The format of RIA
As RIA is still new to Thailand, the assessment should be carried out in a
simple format. For example, the assessment could limit its focus on two areas like
cost to business and risk of corruption. The template should also be clear about
which information is needed (e.g. wage, rent, and discount rate). In the beginning, the
method of assessment might be qualitative by giving importance to findings from
public hearings to avoid bias.
(3) Recommendations for the strategy to implement RIA
Literature review indicates some key factors leading to the success of RIA in
many countries which include
(1) The improvement of development of RIA was a part of national
reforms in most countries. Therefore, Thailand may consider
promoting RIA as a tool to counter corruption as the problem has
received broad attention and called for a serious political reform.
(2) The assessment system has a clear objective. In the beginning,
Thailand could set a goal such as to increase its rank in the Ease of
Doing Business report made by the World Bank.
(3) There is a central agency that specifically promotes, monitors, and
regulates the RIA. The research team believes that there should be
an agency in Thailand that has specialization in legal impact
assessment. This agency should provide a guideline of making RIA,
stipulate the public hearing process, offer trainings to state officers,
as well as evaluate the report.
It should be noted that such agency must be independent from both
executive branch and government bodies that wish to push laws and regulations.
Alternatively, the central agency may outsource the task to external institutions.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
กฎหมายเปนขอกําหนดหรือขอบังคับของสังคมที่ตราขึ้นเพื่อบังคับใหสมาชิกในสังคมตอง
ปฏิบัติตาม ผูที่ฝqาฝ•นกฎหมายย(อมตองถูกลงโทษ กฎหมายจึงเปนสิ่งที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลในเรื่องต(างๆ การมีกฎหมายมากขึ้นเท(าใด จึงเปนสิ่งที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากขึ้น
เท(านั้น ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมิใหถูกกระทบเกินสมควร ประเทศใน
กลุ( มองค$การเพื่ อความร(ว มมือทางเศรษฐกิ จและการพั ฒ นา (Organization for Economic
Cooperation and Development หรือ OECD) จึงไดพัฒนาหลักเกณฑ$การวิเคราะห$ผลกระทบ
ของกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis (RIA)) ซึ่งเปนกลไกหลักในการพิจารณาขอเสนอใหมี
กฎหมายและทบทวนกฎหมายที่ใชบังคับอยู(ว(าเปนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและไม(กระทบต(อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนหรือไม( หลักเกณฑ$ดังกล(าวไดรับการพัฒนาและนํามาใชในการพิจารณา
ตรวจสอบและทบทวนกฎหมายที่ไม(เหมาะสม ซึ่งส(งผลใหกฎหมายของกลุ(มประเทศ OECD พัฒนา
เปนกฎหมายที่ดี (Better Regulation) ที่ สามารถตอบสนองนโยบายของฝqา ยบริห ารไดอย( างมี
ประสิทธิภาพและเปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาเล็ ง เห็ น ประโยชน$ ใ นการนํ า หลั ก เกณฑ$ ก ารวิ เ คราะห$
ผลกระทบในการออกกฎหมายดังกล( า วมาใชในการพั ฒ นาคุ ณภาพของกฎหมายจึ งไดนํ า แนวคิ ด
ดังกล(าวมาปรับใชเปนหลักเกณฑ$การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (Checklist) อันเปน
หลักเกณฑ$ที่มีวัตถุประสงค$เพื่อใหหน(วยงานของรัฐที่จะเสนอกฎหมายจะตองทบทวนความคุมค(าของ
ร(างกฎหมายฉบับนั้นกับภาระที่จะเกิดขึ้นกับผูใชบังคับและผูถูกใชบังคับกฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได
มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ$ พ.ศ. 2546 เห็ น ชอบใหทุ ก หน( ว ยงานจะตองจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ$ ก าร
ตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการเสนอ
ร(างกฎหมาย และต(อมาไดมีการออกระเบียบว(าดวยหลักเกณฑ$และวิธีการเสนอเรื่องต(อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 กําหนดใหหน(วยงานจะตองจัดทําคําชี้แจงตามหลักเกณฑ$การตรวจสอบความจําเปนใน
การตรากฎหมายประกอบการเสนอร( างพระราชบัญ ญัติและใหสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑ$ในการตรวจพิจารณาร(างของพระราชบัญญัติดวย อย(างไรก็ดี
ในทางปฏิบัติที่ผ(า นมา หน(วยงานที่เกี่ยวของขาดความเขาใจและมิไดใหความสํ าคัญกับการจัดทํ า
หลักเกณฑ$อย(างเพียงพอ นอกจากนี้ นับแต(มีการใชหลักเกณฑ$การตรวจสอบความจําเปนในการใช
กฎหมายในป^ พ.ศ. 2546 ยังไม(เคยมีการทบทวนหรือประเมินผลความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
การใชหลักเกณฑ$ดังกล(าวแต(อย(างใด ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห$ผลกระทบใน
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การออกกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ จึงควรจะไดศึกษาวิจัยถึงสภาพปiญหาในปiจจุบัน และแนวทางใน
การวิเคราะห$ผลกระทบของกฎหมายเพื่อจะไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ$เกี่ยวกับการ
วิเคราะห$ผลกระทบของกฎหมายการบังคับใชในประเทศไทยต(อไป

1.2 ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1.2.1 ศึกษาวัตถุประสงค$ แนวคิดและความเปนมาของหลักเกณฑ$ในการวิเคราะห$ผลกระทบ
ของกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis (RIA)) ของประเทศในกลุ(ม OECD รวมทั้งศึกษาแนว
ปฏิ บั ติในการนํ า RIA มาใชในการพั ฒ นากฎหมายที่ เ กี่ ย วของกั บ การกํ า กั บ ควบคุ ม (Regulation)
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในกลุ( ม OECD โดยเนนระเบี ย บวิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบ
(Methodology) ซึ่งสามารถคํานวณเปนตัวเงิน และวิธีประเมินผลกระทบอื่นที่ไม(สามารถคํานวณเปน
ตัว เงิ น การประยุกต$ ร ะเบีย บวิ ธี การประเมิน ผลกระทบของการตรากฎหมายใหม( เพื่ อใชควบคุ ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประยุกต$ระเบียบวิธีการประเมินผลกระทบของกฎหมายการกํากับ
ควบคุมที่มีอยู(แลว
1.2.2 ศึ กษาความเปนมาและแนวปฏิบั ติในการใชหลักเกณฑ$ RIA ในกลุ(มประเทศกํ า ลั ง
พัฒนา
1.2.3 เสนอแนะแนวทางการใช RIA ที่เหมาะสมและเปนไปไดที่จะนํามาใชในประเทศไทย
1.2.4 นําเสนอแนวทางการแกไขปiญหาและขอเสนอแนะในการทบทวนหลักเกณฑ$ว(าดวย
การตรวจสอบความจํ า เปนในการตรากฎหมายเพื่ อ ใชเปนแนวทางในการพั ฒ นากฎหมายของ
ประเทศไทยใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
1.2.5 ศึกษาวิธีวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาตัวอย(างจากกฎหมายไทยที่ใช
บังคับในปiจจุบันอย(างนอยหนึ่งฉบับ
1.2.6 นําเสนอบทความวิชาการที่อาศัยผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อใชในการประชุมระหว(าง
ประเทศ ซึ่งจะกําหนดใหมีขึ้นภายในเวลาไม(เกิน 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา

1.3. วิธีการวิจัย
1.3.1 ศึกษาวัตถุประสงค$ แนวคิดและความเปนมาของหลักเกณฑ$ในการวิเคราะห$ผลกระทบ
ของกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis (RIA)) ของประเทศในกลุ(ม OECD รวมทั้งศึกษาแนว
ปฏิ บั ติในการนํ า RIA มาใชในการพั ฒ นากฎหมายที่ เ กี่ ย วของกั บ การกํ า กั บ ควบคุ ม (Regulation)
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในกลุ( ม OECD โดยเนนระเบี ย บวิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบ
(Methodology) ซึ่งสามารถคํานวณเปนตัวเงิน และวิธีประเมินผลกระทบอื่นที่ไม(สามารถคํานวณเปน
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ตัว เงิ น การประยุกต$ ร ะเบีย บวิ ธี การประเมิน ผลกระทบของการตรากฎหมายใหม( เพื่ อใชควบคุ ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประยุกต$ระเบียบวิธีการประเมินผลกระทบของกฎหมายการกํากับ
ควบคุมที่มีอยู(แลว
การศึกษาในส(วนนี้จะศึกษาการทํา RIA ตั้งแต(ในระดับของ “หลักการและเหตุผล” ในการใช
RIA เปนเครื่องมือในการส(งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการออกกฎหมาย ซึ่งจะปรากฏใน
เอกสารหลายฉบับที่ OECD จัดทําขึ้นมา โดยเฉพาะ Introductory Handbook for Undertaking
Regulatory Impact Analysis ซึ่งไดกําหนดวิธีการและกรอบในการประเมิน RIA แบบกวาง
ตลอดจนในระดับปฏิบั ติที่มีการถอดกรอบในการประเมิ น RIA หลักการที่ เปนนามธรรมมาเปน
รูปธรรม เช(น ในกรณีของสหราชอาณาจักรที่มีการจัดทํา “คู(มือในการจัดทํา RIA” ที่เรียกว(า Better
Policy Making: A Guide to Regulatory Impact Assessment” หรือในกรณีของแคนาดาที่มี
Canadian Cost-Benefit Analysis Guide: Regulatory Proposals ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการในการคํ านวณผลประโยชน$ และ ตนทุน ในการบังคับใชกฎหมายในระดั บปฏิบัติอันจะเปน
ประโยชน$แก(หน(วยงานที่ตองจัดทํารายงาน RIA
ตัวอย(างกรอบในการประเมินความคุมค(าและผลประโยชน$ของ OECD
• ตนทุน (cost)
ธุรกิจ
o การปฏิบัติตามกฎหมาย
o ตนทุนสินคาที่เพิ่มขึ้นจากกฎหมาย
o รายไดที่สูญเสียจากการจํากัดการเขาถึงตลาด
ผูบริโภค
o ราคาสินคาที่สูงขึ้น
o ความล(าชาในการเขาสู(ตลาดของผลิตภัณฑ$ใหม(
รัฐบาล
o การบังคับใชกฎหมาย
o การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย (เช( น การตรวจสอบคุ ณภาพของ
อากาศ)
• ผลประโยชน$ (benefit)
ธุรกิจ
o ประสิทธิภาพในการผลิต
o อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ผูบริโภค
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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o ราคาสินคาที่ต่ําลง หรือ คุณภาพของสินคาที่สูงขึ้น
o ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจเลือกสินคาที่มากขึ้น
รัฐบาล
o การลดค(าใชจ(ายในการรักษาพยาบาลสืบเนื่องจากอุบัติเหตุ
นอกจากการคํา นวณตนทุ น และผลประโยชน$ ในเชิงเศรษฐกิ จ ที่ส ามารถแปลงเปนตั วเลข
ไดแลว คณะผูวิจัยจะศึกษาการคํานวณตนทุนและผลประโยชน$ของผลกระทบในเชิงสังคมดวย เช(น
การคํานวณผลกระทบดานสุขภาพ (Cost of illness ) ของมาตรการของภาครัฐ เช(น การก(อตั้ง
โรงไฟฟL า พลั ง งานถ( า นหิ น เปนตน ซึ่ งสามารถคํ า นวณไดจากการเปลี่ ย นแปลงของความถี่ ข อง
อุบัติการณ$ของโรคทางเดินหายใจ และตนทุนในการรักษาพยาบาล การฟ•Žนฟูร(างกาย และการให
ความช(วยเหลือ หากแต(ไม(รวมถึงตนทุนทางออม เช(น การสูญเสียรายไดและเวลา เปนตน
อนึ่ ง การคํ า นวณผลกระทบที่ นํ า เสนอมานั้ น จะมุ( ง เนนประเด็ น “ประสิ ท ธิ ภ าพ”
เชิ งเศรษฐศาสตร$เ ปนหลั ก โดยการแปลงผลกระทบเปนมูล ค(า ของผลประโยชน$ที่เปนหน(ว ยของ
เงินตรา ซึ่งอาจขัดกับหลักของ “ความเท(าเทียมกัน (equity)” ตัวอย(างเช(น การก(อสรางโรงไฟฟLา
ถ(านหินในพื้นที่หนึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงบวกต(อภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ตองการกระแสไฟฟLา
หากแต( จะส( งผลกระทบในเชิ งลบต(อชุมชนที่ อยู(ร อบขาง ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร$แสดงว(า หาก
ผลกระทบสุทธิในรูปแบบของตัวเงินเปนบวกแลว ผูกําหนดนโยบายจะตองนําผลประโยชน$ที่กลุ(มผูที่
ไดรับประโยชน$ไดรับไปชดเชยความเสียหายแก(กลุ(มที่เสียประโยชน$ แต(ในทางปฏิบัติค(าของเงินตรา
สําหรับกลุ(มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต(างกันนั้นไม(เท(ากัน ความเดือดรอนที่เกิดขึ้นกับกลุ(มผูยากจน
น(าจะรุนแรงมากกว(าประโยชน$ที่กลุ(มคนรวยไดเนื่องจากผูที่มีฐานะยากจนมีโอกาสปรับตัวไดนอยกว(า
เพราะขอจํากัดของเงิน ดังนั้น ในการคํานวณผลกระทบของกฎหมายจะตองพิจารณาถึงประเด็นของ
ความเท(าเทียมดวย โดยการใชระดับรายไดเปนตัวแปรถ(วงน้ําหนักตัวเลขตนทุนและผลประโยชน$ที่
กลุ(มผูที่ไดรับผลกระทบแต(ละกลุ(มไดรับ เปนตน การศึกษานี้จะนําเสนอวิธีการในการนําประเด็น
ความเท(าเทียมกันเขามาประกอบในการคํานวณผลกระทบของกฎหมายในรายงาน RIA ดวย
แมการคํานวณผลกระทบในเชิงคุณภาพใหเปนตัวเลขมีหลักการและวิธีการที่มีการนํามาใช
อย(างแพร(หลาย แต(ขอที่ควรตระหนักคือ “ประเด็นสําคัญของการทํา RIA มิไดอยู(ที่ความแม(นยํา
หรือความครบถวนของการประเมินผลกระทบในเชิงปริมาณ หากอยู(ที่กระบวนการในการวิเคราะห$
ตั้งคําถาม และเขาใจเหตุผล และขอสมมติฐานที่ใชในการคํานวณผลกระทบดังกล(าว”
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1.3.2 ศึ กษาความเปนมาและแนวปฏิบั ติในการใชหลักเกณฑ$ RIA ในกลุ(มประเทศกํ า ลั ง
พัฒนา
รายงาน Good Regulatory Practices in APEC Member Economies – Baseline
Study ที่จัดทําขึ้นโดย Scott Jacobs ใหแก( APEC Committee on Trade and Investment
Committee on Standard and Conformance เมื่อป^ พ.ศ. 2554 ไดประเมินคุณภาพของ
กระบวนการออกกฎ ระเบียบของประเทศสมาชิกทั้ง 21 ประเทศรวมถึงประเทศไทย1 เทียบกับ GRP
(Good Regulatory Practices ของ APEC/OECD) ขอบเขตในการประเมินรวมถึง กระบวนการทาง
นิ ติ บั ญ ญั ติ (rule making activity) RIA และการรั บ ฟi ง ความเห็ น ของสาธารณะ (Public
consultation mechanisms)
การประเมิน RIA ใหความสําคัญแก(ประเด็น 4 ประเด็น ไดแก(
ความจําเปนในการตรากฎหมาย
การประเมินทางเลือก (ตนทุนในการบังคับใช ความสอดคลองกับกลไกตลาด ฯลฯ)
การประเมินผลกระทบในเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ
ความสอดคลองกับแรงจูงใจ
การศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ$ในการนํา RIA ไปใชในประเทศกําลังพัฒนาในรายงาน
ดังกล( าวและในรายงานอื่น ๆ อี กหลายฉบั บลวนชี้ใหเห็ นว(า แมประเทศกํา ลังพั ฒนาหลายประเทศ
มีขอบังคับใหตองมีการจัดทํา RIA ในการเสนอกฎหมาย แต(คุณภาพของ RIA มีปiญหาค(อนขางมาก
เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนา
• ขาดขอมูล
• ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทํา RIA
• ขาดความตระหนักถึงความสําคัญในการทํา RIA และ
• ขาดกระบวนการในการกําหนดนโยบายหรือตรากฎหมายที่ใหความสําคัญแก(ขอมูล
เชิงประจักษ$ (evidence based) และขาดการมีส(วนร(วมของผูที่เกี่ยวของ2

1

เอกสารดังกล(าวสามารถดาวน$โหลดไดที่ aimp.apec.org/documents/2011/SOM/CSOM/11_csom_032.pdf
Darren Welch and Richard waddington, 2005, Introducing Regulatory Impact Assessment (RIA) in Developing
Countries: The Case of Uganda สามารถดาวน$โหลดไดที่
http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/80/Session3.4WaddingtonDoc.pdf 26 December 2013.
2
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อย(างไรก็ดี แมคุณภาพของ RIA ที่ประเทศกําลังพัฒนาจัดทําขึ้นมาจะไม(สมบูรณ$เท(าใดนัก
แต(การมี RIA ก็ยังคงมีประโยชน$ในการทําใหกระบวนการในการเสนอร(างกฎหมายมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเนื่องจากมีการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย และ มีการนําเสนอขอมูลและเหตุผลที่
ใชในการสนับสนุน
การออกแบบ RIA มาปรับใชกับประเทศกําลังพัฒนาจึงตองคํานึงถึงขอจํากัดเหล(านี้ มิฉะนั้น
แลวการมี RIA ที่ไม(สอดคลองกับขีดความสามารถขององค$กรและขอมูลที่มีอยู(จะทําใหหน(วยงาน
ราชการพยายามหลีกเลี่ยงแทนที่จะส(งเสริมการใช RIA
การศึ กษาในส( ว นนี้ จ ะใหความสํ า คั ญ แก( ป ระสบการณ$ ในประเทศกํ า ลั งพั ฒ นาในการ (1)
ออกแบบ RIA ที่คํานึงถึงขอจํากัดต(างๆ ที่ไดกล(าวมา และ (2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนํา
RIA ที่ออกแบบไปบังคับใชในทางปฏิบัติเพื่อที่จะเปนแนวทางในการออกแบบ RIA ในประเทศไทย
1.3.3 เสนอแนะแนวทางการใช RIA ที่เหมาะสมและเปนไปไดที่จะนํามาใชในประเทศไทย
RIA เปนเครื่ องมือในการกลั่น กรองคุ ณภาพของกฎหมายที่มีประสิทธิภ าพหากแต(การ
ดําเนินการนั้นอาศัยขอมูลจํานวนมากที่ใชในการคํานวณตนทุนและประโยชน$จากการออกกฎหมาย
กอปรกับความรูและความเชี่ยวชาญของผูประเมินและผูที่อ(านและวิเคราะห$ผลการประเมินทําให
ความพยายามที่จะนํา RIA มาใชในประเทศไทยที่ผ(านมายังไม(ประสบความสําเร็จ
การออกแบบระบบการทํา RIA สําหรับกระบวนการในการตรากฎหมาย ใหแก(ประเทศใด
ประเทศหนึ่งเปนกระบวนการที่ใชเวลาและขอมู ลมาก ผู ออกแบบตองเขาใจอย(า งลึกซึ้ งเกี่ ยวกั บ
กระบวนการทางนิติบัญญัติ ขีดความสามารถและวัฒนธรรมของหน(วยงานและองค$กรที่เกี่ยวของ
และ ความเชื่อมโยงระหว(างกฎหมายกับผลลัพธ$ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาครั้งนี้เปนเพียง
การกําหนดแนวทาง (Roadmap) ในการพัฒนา RIA ที่เหมาะสมกับประเทศไทย การผลักดันใหมี
การจัด ทํา RIA ที่ไดมาตรฐานและที่ส ามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการพิจ ารณาความจํา เปน
ในการตรากฎหมาย จะตองคํานึงถึงขอจํากัดที่สําคัญทั้งสองประการ คือ ขอมูล และความเชี่ยวชาญ
คณะผูวิจัยจึงใหความสําคัญแก(ประเด็นดังต(อไปนี้
(1) การกําหนดประเภทหรือลักษณะของกฎหมายที่ตองทํา RIA เพื่อมิใหหน(วยงานที่
เกี่ ย วของกั บ การเสนอและกลั่ น กรองกฎหมายตองเสี ย เวลากั บ การจั ด ทํ า และอ( า นรายงาน RIA
จํานวนมากจนกระทั่งเปนอุปสรรคต(อกระบวนการในการตรากฎหมายในภาพรวม ทั้งนี้ กลไกที่จะ
กําหนดว(ากฎหมายใดตองหรือไม(ตองทํา RIA จะตองมีความชัดเจน โปร(งใส ปราศจากการแทรกแซง
ของการเมือง หรือ กลุ(มผลประโยชน$ใดๆ
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(2) การออกแบบแนวทางและวิธีการในการประเมิน ผลได ผลเสีย จากการบังคับใชกฎหมาย
ในเชิงปริมาณที่ปฏิบัติไดง(าย เช(น อาจมีแบบฟอร$มที่มีวิธีการคํานวณตนทุน หรือผลประโยชน$ในเชิง
ปริมาณที่เปนมาตรฐานใหผูที่เสนอกฎหมายตองกรอก ในลักษณะที่คลายคลึงกับที่ปรากฏใน “คู(มือ
การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย” ที่ฝqายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจัดทําขึ้นมาเปนตัวอย(าง หากแต(จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช(น ประเภทของตนทุนที่ผูเสนอ
กฎหมายตองคํ า นวณเปนเชิ ง ปริ ม าณ เช( น ตนทุ น ในการบริ ห ารกฎหมายที่ ห น( ว ยงานที่ บั งคั บใช
กฎหมายตองแบกรับ (administrative cost) และ ตนทุนที่ภาคธุรกิจตองแบกรับเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมาย (compliance cost) และ ผลประโยชน$ที่คาดว(าจะไดรับจําแนกตามกลุ(มผูที่มีส(วนไดเสีย
เช(น กลุ(มธุรกิจ กลุ(มผูบริโภค หรือ SME เปนตน
(3) การออกแบบกระบวนการและขั้นตอนในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพ เช(น
วิ ธี ก ารในการสํ า รวจผลกระทบต( อ กลุ( ม ผู ที่ มี ส( ว นไดเสี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ที่ จ ะไดมาซึ่ ง
การประเมินผลกระทบในเชิงคุณภาพที่ครบถวนสมบูรณ$
(4) การออกแบบแนวทางและกระบวนการในการใหกลุ( ม ผู ที่ มี ส( ว นไดเสี ย ที่ มี ข อมู ล
เขามาร(วมในการตรวจทานผลการประเมิน RIA เช(น กลุ(มธุ รกิจ อาทิ สภาอุตสาหกรรม และ
สภาหอการคา และกลุ(มตั วแทน SME ตลอดจนตั วแทนผูบริโภค หรือ ตัวแทนภาคประชาชน
เพื่อที่จะใหการประเมินผลอยู(บนพื้นฐานของขอมูล และ ขอสมมติฐานที่สอดคลองกับความเปนจริง
จากการไดรับความยอมรับจากผูที่เกี่ยวของโดยตรง
1.3.4 นําเสนอแนวทางการแกไขปiญหาและขอเสนอแนะในการทบทวนหลักเกณฑ$ว(าดวย
การตรวจสอบความจํ า เปนในการตรากฎหมายเพื่ อ ใชเปนแนวทางในการพั ฒ นากฎหมายของ
ประเทศไทยใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
การศึกษาในส(วนนี้จะเริ่มจากการทบทวนประวัติในการนํา RIA มาใชในประเทศไทยในอดีต
ตั้งแต(การออก ระเบียบว(าดวยหลักเกณฑ$และวิธีการเสนอเรื่องต(อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 จวบจน
การออกระเบียบว(าดวยหลักเกณฑ$และวิธีการเสนอเรื่องต(อคณะรั ฐมนตรี พ.ศ. 2548 ที่ออกตาม
มาตรา 12 แห(งพระราชกฤษฎีกาว(าดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
กํ า หนดหลั ก เกณฑ$ ใ นการตรวจสอบความจํ า เปนในการร( า งกฎหมาย 10 ประการ ซึ่ ง เปนการ
ตรวจสอบเชิงคําถามที่หน(วยงานที่เกี่ยวของกับการเสนอและยกร(างกฎหมายจะตองตอบคําถามต(างๆ
ตามที่ กํ า หนดไว การศึ ก ษาในส( ว นนี้ จ ะอิ ง กั บ ขอมู ล ทุ ติ ย ภู มิ เ ปนหลั ก นอกจากนี้ คณะผู วิ จั ย จะ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ$ในการตรวจสอบร(างกฎหมายเพื่อที่จะใหเกิดการปฏิบัติ
จริง โดยอิงกับ
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1) ประสบการณ$ของประเทศไทยตามหัวขอ 1.3.4
2) รูปแบบของ RIA ที่เหมาะสมตามหัวขอ 1.3.3 และ
3) ประสบการณ$ของประเทศกําลังพัฒนาในหัวขอ 1.3.2
จากนั้นจะเปนการประเมินผลการดําเนินการตามระเบียบ ฯ ในทางปฏิบัติ ไดแก(
(1) การประเมิ น คุ ณ ภาพของรายงาน RIA ที่ ห น( ว ยงานที่ เ สนอกฎหมายจั ด ทํ า ขึ้ น มา
ว(าสอดคลองกับหลักเกณฑ$ในการตรวจสอบความจําเปนในการร(างกฎหมาย 10 ประการ และมี
ความครบถวนสมบู ร ณ$ เ พี ย งใด โดยอางอิ งถึ ง ผลการประเมิ น ในรายงาน Good Regulatory
Practices in APEC Member Countries- Baseline Study ที่ไดอางถึงมาก(อนหนานี้แลว รายงาน
ดังกล(าวไดประเมิน ระเบียบว(าดวยหลักเกณฑ$และวิธีการเสนอเรื่องต(อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 คู(มือ
ในการทํา RIA ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดทําขึ้น คุณภาพของการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมาย รวมถึงกระบวนการในการรับฟiงความคิดเห็นจากสาธารณะดวย
(2) การประเมินขีดความสามารถของหน(วยงานของรัฐในการจัดทํา RIA และในการนํา RIA
ไปใช การศึกษาในส(วนนี้จะใชประโยชน$จากองค$ความรูจากที่ปรึกษาต(างประเทศที่มีประสบการณ$ใน
การประเมินระบบ RIA มาเปนเวลานาน 28 ป^ใน 75 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้แลวคณะผูวิจัยจะให
ความสําคัญแก(กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน RIA ที่จัดทําขึ้น โดยเฉพาะในกรณี
ที่หน(วยงานที่เปนผูเสนอกฎหมายเปนผูจัดทําเอง ซึ่งอาจมีแรงจูงใจที่จะจัดทํารายงาน RIA ที่แสดงผล
กระทบในเชิงบวกมากกว(าความเปนจริง
(3) การประเมินผลกระทบของการมี RIA ต(อคุณภาพของกฎหมาย ซึ่งจะอาศัยความเห็น
ของผูที่อยู(ในกระบวนการนิติบัญญัติจากการสัมภาษณ$เชิงลึก
ผลการศึกษาจะแสดงถึงขอจํากัดหรือจุดอ(อนของกระบวนการจัดทํา RIA ที่ใชอยู(ในปiจจุบัน
ซึ่งจะเปนขอมูลที่นําไปสู(การจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ$ว(าดวยการตรวจสอบ
ความจําเปนในการตรากฎหมายและบทตรวจสอบ 10 ประการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อนึ่ง ขอเสนอแนะดังกล(าวจะครอบคลุมถึงขอเสนอแนะในเชิงเนื้อหาสาระทางกฎหมาย และ
ขอเสนอแนะในเชิงสถาบันและกระบวนการขั้นตอนเพื่อที่จะใหการจัดทํา RIA มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติดวย ผลงานวิจัยจะเปน Roadmap ในการพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย
และประเมินคุณภาพของกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งจะเปนประโยชน$ในการกําหนดกิจกรรมและ
มาตรการในการปรับปรุงกระบวนการ RIA ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะต(อไป
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1.3.5 ศึกษาวิธีวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาตัวอย(างจากกฎหมายไทยที่ใช
บังคับในปiจจุบันอย(างนอยหนึ่งฉบับ
การศึกษาในส(วนนี้ คณะผูวิจัยจะคัดเลือกกฎหมายที่มีการบังคับใชอยู(ในปiจจุบันหนึ่งฉบับ ซึ่ง
ไดมี การจั ด ทํ า คํ า ชี้ แจงความจํ า เปนในการตรากฎหมายไวในขั้ น ตอนการยกร( า งกฎหมายเพื่ อใช
ประกอบการพิจารณาของฝqายบริหารในขณะนั้น โดยจะศึกษาวิเคราะห$ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดขึ้นจริงนับจากกฎหมายนั้นมีผลบังคับใชและเปรียบเทียบกับรายละเอียดการประเมินผล
กระทบในคํ าชี้ แจงความจํ า เปนในการตรากฎหมายของหน( วยงานรั ฐ ที่ จัด ทํ า เพื่ อใชประกอบการ
พิจารณายกร(างกฎหมายว(าแตกต(างกันอย(างไร เพราะเหตุใด กรณีศึกษาดังกล(าวจะเปนประโยชน$ใน
การประเมินความครบถวนและสมบูรณ$ของแนวทางและวิธีการในการจัดทําคําชี้แจงความจําเปนใน
การตรากฎหมายที่ปฏิบัติใชอยู(ในปiจจุบัน
นอกจากนี้ แ ลว คณะผู วิ จั ย จะเปรี ย บเที ย บ RIA สํ า หรั บ กฎหมายที่ คลายคลึ งกั น ใน
ต(างประเทศกับ RIA ที่จัดทําขึ้นในประเทศไทย เพื่อที่จะเห็นความแตกต(างของวิธีการและเนื้อหา
สาระ อนึ่ง ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ เช(น อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด$ เปนตน
ลวนเปOดเผยรายการการประเมิน RIA ที่คณะผูวิจัยสามารถนํามาศึกษาวิเคราะห$ในรายละเอียดได
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการจัดทํา RIA เปนปiจจัยสําคัญต(อคุณภาพของ RIA แต(
การเก็ บ รวบรวมขอมู ล มี ข อจํ า กั ด ดานเวลาและค( า ใชจ( า ย จึ ง ตองมี ก ารวางแผนกระบวนการ
ในการเก็ บ ขอมู ล อย( า งระมั ด ระวั ง เอกสาร OECD เรื่ อง Introductory Handbook for
Undertaking Regulatory Impact Analysis อธิบายถึงกลยุทธ$ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการ
ประเมิน RIA ไว อาทิ การจัดทําแบบสอบถาม การรวมกลุ(มของภาคธุรกิจในการใหคําปรึกษาเชิง
ธุรกิจ (Business Test Panels) การทบทวนประสบการณ$จากต(างประเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล
จากหน(วยงานอื่นในภาครัฐ การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ การรวบรวมขอมูลจากผูมีส(วนไดเสียในหลาย
รูปแบบ เปนตน ซึ่งคณะผูวิจัยจะศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูลดังกล(าวในภาพรวม รวมทั้งศึกษาขอมูล
ในเชิงลึกสําหรับตัวอย(างกฎหมายไทยที่คัดเลือกเปนกรณีศึกษาในส(วนนี้
1.3.6 นําเสนอบทความวิชาการที่อาศัยผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อใชในการประชุมระหว(าง
ประเทศ ซึ่งจะกําหนดใหมีขึ้นภายในเวลาไม(เกิน 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
คณะผูวิจัยจะจัดทําสรุปรายงานการวิจัยที่เปนภาษาอังกฤษจํานวน 6-10 หนา และจะจัดทํา
power point เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
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1.4. การระดมความคิดเห็นและการจัดสัมมนา
คณะผูวิจัยจะจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเมื่อมีขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
ในการปรับปรุง RIA ในเบื้องตน โดยเชิญบุคคลและหน(วยงานที่เกี่ยวของเขาร(วมประชุมจํานวนไม(
เกิน 20 คน เพื่อที่จะใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลในเชิงลึกที่เปนประโยชน$ในการปรับปรุงขอเสนอ และ
มีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร(ผลการศึกษาสําหรับผูที่เกี่ยวของจํานวนไม(เกิน 40 คนที่สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย

1.5. แผนการดําเนินงาน
ภารกิจ

เดือนที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. ศึกษาวัตถุประสงค$ แนวคิด
และความเปนมาของหลักเกณฑ$
ในการวิเคราะห$ผลกระทบของ
กฎหมายของประเทศในกลุ( ม
OECD รวมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติ
ในการนํ า RIA มาใชในการ
พัฒนากฎหมายที่ เกี่ ยวของกั บ
การกํากับควบคุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศในกลุ(ม
OECD
2. ศึกษาความเปนมาและแนว
ปฏิบัติในการใชหลักเกณฑ$ RIA
ในกลุ(มประเทศกําลังพัฒนา
3. เสนอแนะแนวทางการใช
RIA ที่เหมาะสมและเปนไปไดที่
จะนํามาใชในประเทศไทย
4. นํ า เสนอแนวทางการแกไข
ปiญหาและขอเสนอแนะในการ
ทบทวนหลั ก เกณฑ$ ว( าดวยการ
ตรวจสอบความจํ า เปนในการ
ตรากฎหมาย
5. ศึ ก ษาวิ ธี วั ด ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษา
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ภารกิจ

เดือนที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ตัว อย( างจากกฎหมายไทยที่ ใ ช
บังคับในปiจจุบันอย(างนอยหนึ่ง
ฉบับ
6. สัมภาษณ$ผูที่เกีย่ วของใน
กระบวนการนิติบัญญัติเพื่อ
ประเมินผลกระทบของการมี
RIA ต(อคุณภาพของกฎหมาย
7. จัดประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นจากหน(วยงานที่
เกี่ยวของ
8.นําเสนอบทความวิชาการที่
อาศัยผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เพื่อใชในการประชุมระหว(าง
ประเทศ
9. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร(ผล
การศึกษา
การสKงมอบงาน
1. ส(งรายงานเบื้องตน
2. ส(งรายงานความกาวหนา
ครั้งที่ 1
3. ส( ง รายงานความกาวหนา
ครั้งที่ 2
4. ส(งร(างรายงานฉบับสมบูรณ$
5. ส(งรายงานฉบับสมบูรณ$

1.6. โครงสรางรายงาน
รายงานฉบับนี้ประกอบดวยเนื้อหาใน 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 ระบุหลักการและเหตุผลในการวิจัย รวมทั้งขอบเขตและวิธีการวิจัยตามที่ไดกล(าว
มาแลว

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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บทที่ 2 ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการทํา RIA แนวคิดและความเปนมาของหลักเกณฑ$ใน
การวิเคราะห$ผลกระทบของกฎหมายของประเทศในกลุ(ม OECD และการนํา RIA มาใชในทางปฏิบัติ
ในประเทศ OECD รวมถึงการศึกษาวิเคราะห$ตัวอย(างรายงาน RIA ตามหลักเกณฑ$ที่กล(าวมาดวย
บทที่ 3 ความเปนมาและแนวปฏิบัติในการใชหลักเกณฑ$ RIA ในกลุ(มประเทศกําลังพัฒนา
โดยเนนถึงปiญหาและอุปสรรคในการนํา RIA มาใชในทางปฏิบัติ เช(น การขาดแนวทางการจัดทํา RIA
ที่ดี การขาดแรงจูงใจในการทํารายงาน RIA ของหน(วยงานราชการ การขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ ย วชาญ ฯลฯ บทเรี ย นเหล( า นี้จ ะเปนประโยชน$ ในการจั ด ทํ า ขอเสนอแนะในการวางระบบการ
ประเมินผลประโยชน$และตนทุนของการออกกฎหมายในประเทศไทย
บทที่ 4 การทบทวนกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา RIA ในประเทศไทย ซึ่งสามารถ
แยกไดเปนสามหัวขอย(อยไดแก( (1) การทบทวนประวัติในการนํา RIA มาใชในประเทศไทยในอดีต
ตั้งแต(การออกระเบียบว(าดวยหลักเกณฑ$และวิธีการเสนอเรื่องต(อคณะรัฐมนตรี (2) การจัดทํา RIA
ในทางปฏิบัติว(ามีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณ$ของกฎหมายหรือไม( เพราะเหตุใด และ
(3) การวิเคราะห$ตัวอย(างรายงาน RIA ว(าสอดคลองกับหลักเกณฑ$ของ OECD หรือไม( และ เนื้อหา
สาระมีความครบถวนมากนอยเพียงใดเมื่อเทียบกับรายงาน RIA ที่จัดทําในประเทศที่พัฒนาแลว ตาม
ตัวอย(างในบทที่ 2 รวมทั้งการนําเสนอขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการจัดทํา
RIA ของประเทศไทย ทั้งในมิ ติเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน เพื่อที่จะใหมีการจั ดทําและมีการใช
ประโยชน$จากรายงาน RIA ของหน(วยงานราชการไดอย(างจริงจัง
บทที่ 5 กรณีศึกษาวิธีวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาตัวอย(างจากกฎหมาย
ไทยที่ใชบังคับในปiจจุบันอย(างนอยหนึ่งฉบับ
บทที่ 6 ตัวอย(างคู(มือการวิเคราะห$ผลกระทบในการออกกฎหมาย
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บทที่ 2
การวิเคราะหผลกระทบของการออกกฎหมายของประเทศ
ในกลุKม OECD
2.1 ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการทํา RIA
การทํา RIA มีเปLาประสงค$หลักสองประการ คือ (1) เพื่อพัฒนากระบวนการในการกําหนดกฎ
กติกาในการกํากับดูแลของภาครัฐ และ (2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐใหมี
คุณภาพ เนื่องจากกระบวนการในการจัดทํา RIA ใหความสําคัญแก(การเปOดโอกาสใหผูที่มีส(วนไดเสียมี
ส(วนร(วมในการแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหน(วยงานภาครัฐที่มีดําริที่จะจัดทํากฎหมาย
ขึ้ น มา และ กํ า หนดใหหน( ว ยงานของรั ฐ ตองชี้ แ จงเหตุ ผ ลและความจํ า เปนในการออกกฎหมาย
ตลอดจนผลกระทบที่คาดว(าจะเกิด ขึ้น ซึ่งทําใหกระบวนการพัฒนากฎหมายมีความโปร(งใสและ
รอบคอบมากขึ้น ในขณะเดียวกัน กระบวนการดังกล(าวสามารถช(วยใหกฎหมายที่ภาครัฐกําหนด
ขึ้นมานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะไดผ(านการซักถาม ชี้แจง ถกเถียง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอมูลจากหลายภาคส(วนแลว ดังนั้น ร(างกฎหมายที่ผ(านการทํา RIA ที่สมบูรณ$แบบจะมี
แรงตานนอยเนื่องจากไดรับการยอมรับจากกลุ(มผูที่เกี่ยวของแลวในระดับหนึ่ง
รูปแบบของกระบวนการและเนื้อหาสาระของรายงาน RIA นั้นหลากหลายขึ้นอยู(กับปiจจัย
และสภาพแวดลอมในแต(ละประเทศ อันไดแก( (1) กระบวนการในการออกกฎหมาย (2) จํานวน
กฎหมายที่ตองการจะใหมีการทํา RIA และ (3) ทรัพยากรและทักษะในการทํา RIA ของหน(วยงาน
ของรัฐ
กระบวนการในการตรากฎหมายมีความสําคัญ เนื่องจากจะเปนตัวกําหนดว(าควรมีการทํา
RIA ในขั้นตอนใดบาง อนึ่ง มีความเขาใจผิดบ(อยครั้งว(า การทํา RIA นั้นจะดําเนินการเมื่อมีร(าง
กฎหมายแลว ในขณะที่ในหลักการแลวจะตองมีการทํา RIA ก(อนที่จะมีการร(างกฎหมาย เพื่อที่จะ
วิเคราะห$ทางเลือกต(างๆ ในการแกไขปiญหาที่ทําใหมีดําริในการออกกฎหมาย โดยการศึกษาถึงผลดี
ผลเสียของทางเลือกต(างๆ หากมีการทํา RIA เมื่อมีร(างกฎหมายเรียบรอยแลว หน(วยงานราชการจะ
มอง RIA เปนศัตรูมากกว(าเปนเครื่องมือที่จะช(วยในการพัฒนากฎหมาย เนื่องจากหน(วยงานดังกล(าว
ไดเสียเวลาและลงทุนในทรัพยากรบุคลากรและเงินงบประมาณในการร(างกฎหมายดังกล(าวไปแลว
หากผลของการทํา RIA ชี้ว(าร(างกฎหมายดังกล(าวไม(เปนประโยชน$หรือเปนประโยชน$นอยไม(คุมทุน
หน(วยงานราชการดังกล(าวจะเสียเวลาและแรงโดยไม(ไดผลตอบแทน ดวยเหตุผลดังกล(าว หน(วยงาน
ราชการจะทํา RIA แบบ “ขอไปที” เพื่อใหเปนไปตามระเบียบเท(านั้น โดยมิไดหวังผลใดๆ จาก
รายงานดังกล(าว
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ในหลั กการแลว กระบวนการในการออกกฎหมายที่ ดีควรจะตองใชเวลาในการประเมิ น
ความจําเปนและทางเลือกต(างๆ ถึงรอยละ 50 ของเวลา ร(างกฎหมายรอยละ 25 ของเวลา และ
ผลักดันกฎหมายในกระบวนการทางนิติ บัญญั ติในรัฐสภาอี กรอยละ 25 หากแต(ประสบการณ$ใน
ประเทศที่กําลังพัฒนาโดยส(วนมากแลว จะใชเวลาร(างกฎหมายถึงรอยละ 80-90 ของเวลาและมี
การรับฟiงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูลกับบุคคลภายนอกเฉพาะเมื่อมีร(างกฎหมายเรียบรอย
แลวเท(านั้น ทําใหกฎหมายที่ตราขึ้นมาไม(มีคุณภาพเท(าที่ควร เพราะการทํา RIA ในขั้นตอนสุดทาย
ของการร(างกฎหมายทําใหไม(สามารถเปลี่ยนแปลงหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายไดเพราะได
ถูกออกแบบมาเรียบรอยแลว
จํานวนกฎหมายที่ตองจัดทํา RIA มีความสําคัญในการออกแบบเช(นกัน เนื่องจากหากมี
กฎหมายระดับรอง เช(น ประกาศกระทรวง หรือ พระราชกฤษฎีกาจํานวนมากที่ตองผ(านการประเมิน
RIA รายงานที่จัดทําขึ้นจะไม(สามารถมีความละเอียดไดมากเท(าใดนัก เนื่องจากขอจํากัดดานบุคลากร
และทรั พ ยากรอื่ น ๆ ที่ ต องใชในการจั ด ทํ า รายงานดั ง กล( า ว ตั ว อย( า งเช( น ในสหรั ฐ อเมริ ก ามี
ร(างกฎหมายที่ตองผ(านกระบวนการ RIA ประมาณ 4,000 ฉบับต(อป^ ในขณะที่สหราชอาณาจักรมี
เพียง 200 ฉบับ สําหรับประเทศไทยนั้น การตรวจสอบขอมูลของคณะผูวิจัยพบว(า ในป^ พ.ศ. 2555
มีร(างกฎหมายที่ผ(าน ครม. ทั้งหมด 44 ฉบับ นับว(าเปนจํานวนค(อนขางนอย
ทรัพยากรและทักษะในการทํา RIA ของหนวยงานของรัฐ เปนอีกปiจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ
อย(างยิ่งในการออกแบบ RIA โดยทั่วไปแลว ขีดความสามารถในการจัดทํา RIA ของหน(วยงานราชการ
ในประเทศกําลังพัฒนาจะค(อนขางจํากัด ดังนั้น รูปแบบของ RIA อาจตองมีลักษณะที่เปน “คําถาม
ปOด” มากกว(า “คําถามเปOด” ดังเช(น Checklist ของ OECD เปนตน
คํ า ถามเปO ด หมายถึ ง คํ า ถามที่ ใชตรวจสอบเหตุ ผ ล ความจํ า เปน และความเหมาะสมใน
การออกกฎหมายที่กวางๆ ทําใหผูปฏิบัติจะตองกําหนดกรอบในการตอบคําถามเอง เช(น คําถามว(า
“ผลประโยชน$ในการออกกฎหมายนั้ นคุ มค( า ตนทุ นหรื อไม( ?” ทํ าใหผู ปฏิ บั ติ ต องตี กรอบเองว( า
ผลประโยชน$ดังกล(าวหมายถึงผลประโยชน$ทางดานใดบาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ฯลฯ และ
ผลประโยชน$ในระยะสั้นหรือระยะยาว สําหรับตนทุนนั้นก็จะมีคําถามว(า ตนทุนที่ตองนํามาคํานวณ
นั้นหมายรวมถึงตนทุนใดบาง ตนทุนในการบังคับใชกฎหมาย ตนทุนที่ภาคเอกชนตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือ ตนทุนที่สังคมตองแบกรับภาระในระยะยาว? ตนทุนทางออมควรคํานวณรวมดวย
ไหม? ความไม(ชัดเจนดังกล(าวทําใหรายงาน RIA ที่หน(วยงานราชการจัดทําขึ้นอาจไม(สอดคลองกับ
เจตนารมณ$ของผูที่ตองการจะตรวจสอบความเหมาะสม
ประเทศที่ยังไม(คุนเคยกับการทํา RIA ควรเริ่มจากรูปแบบที่ง(าย คือ มีการตั้งคําถามแบบ
“ปOด” โดยมีการระบุชัดเจนว(า “ผลประโยชน$” ที่กล(าวถึงนั้นหมายถึงผลประโยชน$ดานใดบาง
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โดยทั่วไปแลว การประเมินผลกระทบนั้นไม(จําเปนตองทําครบทุกมิติของเศรษฐกิจและสังคม หากแต(
สามารถเลือกเปนประเด็นที่มีความสําคัญต(อประเทศเพียง 2-3 ประเด็น เช(น ในกรณีของประเทศไทย
อาจใหความสําคัญแก(การประเมินผลกระทบต(อ ผูที่มีรายไดนอย ขีดความสามารถในการแข(งขันของ
ประเทศ และ ปiญหาการคอร$รัปชัน เปนตน ในลักษณะเดียวกัน ในการประเมินตนทุนของกฎหมายก็
ตองระบุชัดเจนว( ารวมถึงตนทุนใดบาง โดยส(วนมากจะรวมถึงตนทุนในการบังคั บใชกฎหมายของ
หน(วยงานที่รับผิดชอบ และ ตนทุนที่ภาคธุรกิจหรือประชาชนตองแบกรับ นอกจากนี้แลว เพื่อที่จะให
การคํ า นวณผลประโยชน$ แ ละตนทุ น มี ค วามถู ก ตอง จะตองมี ก ารกํ า หนดรายละเอี ย ดของวิ ธี
การคํานวณดวย เช(น ระยะเวลา (จํานวนป^) ที่ใชในการประเมินผลกระทบ ตัวแปรหรือขอมูลที่ตองใช
วิธีการถ(วงน้ําหนักผลประโยชน$หรือตนทุนแต(ละประเภท ฯลฯ
ดังที่ไดกล(าวมาแลวว(า การทํา RIA นั้นจะตองดําเนินการตั้งแต(เริ่มตนที่หน(วยงานเห็นถึง
ความจําเปนในการที่จะมีกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อแกไขปiญหาบางประการ ทั้งนี้ กระบวนการในการ
ร(างกฎหมายนั้นมิไดมีการทํา RIA เพียงครั้งเดียว เนื่องจาก RIA สามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของกฎหมายในขั้นตอนต(างๆ ไดดังนี้
(1) เพื่อประเมินความจําเปนในการออกกฎหมายเพื่อมากํา กับดู แล ในขั้ นตอนนี้จ ะเปน
การประเมินว(า ปiญหาที่เกิดขึ้นนั้นจําเปนตองใชกฎกติกาเขาไปควบคุมหรือไม( หรือมี
ทางอื่นที่สามารถแกปiญหาได เช(น ปiญหารถติดนั้นจําเปนตองแกดวยการออกกฎหาม
รถที่ มี ผู โดยสารคนเดี ย วใชถนนในช( ว งเวลาจราจรติ ด ขั ด หรื อ ไม( หรื อ เพี ย งแต(
การปรับปรุงบริการขนส(งสาธารณะใหประชาชนเขาถึงไดง(ายขึ้น และสะดวกมากขึ้น
(2) เพื่อประเมินทางเลือกในการกํากับดูแล หากผลการประเมินในขอแรกเห็นว(าจําเปนตอง
มีการออกกฎกติกาเพื่อจํากัดปริมาณรถยนต$ในทองถนนแลว การทํา RIA ในขั้นตอนนี้
จะเปนการเปรี ย บเที ย บผลประโยชน$ แ ละตนทุ น ของทางเลื อ กต( า งๆ เช( น การออก
ระเบียบหามรถยนต$ที่มีผูโดยสารคนเดียวใชถนนในเขตใจกลางเมืองในช(วงจราจรแออัด
หรือการออกประกาศเพื่อจัดเก็บภาษีจราจรสําหรับรถยนต$ส(วนบุคคลที่ตองการเขาไปใน
เขตใจกลางเมือง เปนตน
(3) เพื่อประเมินร( างกฎหมาย หากการประเมิ นในขอ 2 พบว(า ทางเลือกในการเก็ บภาษี
คุมทุนกว(าทางเลือกในการจํากัดสิทธิในการใชถนนของรถยนต$ที่มีผูโดยสารรายเดียว
การทํา RIA ในขั้นตอนนี้จะเปรียบเทียบวิธีการในการจัดเก็บและอัตราภาษีที่เหมาะสม
เปนตน
กล( า วโดยสรุ ป สํ า หรั บ ประเทศที่ ต องการจะนํ า ระบบ RIA
มาใช การออกแบบ
“กระบวนการ” ในการจัดทํา RIA ใหถูกตองมีความสําคัญมากกว(าการออกแบบเนื้อหาสาระของ
การทํา RIA กระบวนการและวิธีการทํา RIA ที่ดีนั้นจะตองมีผลในการช(วยกลั่นกรองใหกฎกติกาของ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ภาครัฐมีคุณภาพมากขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งหากจะเปนเช(นนั้นได หน(วยงานที่จัดทํา RIA จะตอง
เห็นความสําคัญของการทํา RIA
สําหรับเนื้อหาของ RIA นั้น ควรมีการกําหนดกรอบและวิธีการในการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายที่ชัดเจน ไม(ควรเปนการตั้งคําถามกวางๆ ใหหน(วยงานราชการตีกรอบและกําหนดวิธีการใน
การจัดทํารายงานเอง ซึ่งหมายความว(า จะตองมีหน(วยงานกลางที่กําหนดรายละเอียดของรูปแบบ
และวิธีการในการทํา RIA ในระดับปฏิบัติเพื่อใหมีมาตรฐานกลางของรายงานดังกล(าว

2.2 หลักการและเหตุผล
กฎหมาย3เปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลสามารถใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค$ในการกําหนด
นโยบาย ในอดี ต ที่ ผ( า นมา กระบวนการออกกฎหมายยั ง ขาดการกลั่ น กรองที่ ดี ทํ า ใหมี ก าร
ตรากฎหมายจํ า นวนมากที่ ไม( มีป ระสิ ทธิ ภ าพ เช( น กฎหมายที่ ไม( มีการบั งคั บใชจริ งในทางปฏิ บั ติ
เนื่องจากการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายมีตนทุนที่สูงเกินไปทําใหไม(บรรลุเปLาประสงค$
ตามเจตนารมณ$ของกฎหมายดังกล(าว ในขณะเดียวกัน มีกฎหมายจํานวนมากที่สรางภาระตนทุน
ใหกับภาคธุรกิจที่อยู(ภายใตขอบังคับโดยไม(จําเปนเพราะมิไดมีการศึกษาวิเคราะห$ทางเลือกอื่นที่ดีกว(า
เนื่องจากการออกกฎหมายส(งผลกระทบในวงกวางต(อทั้งรัฐ เอกชน และ ประชาชน และ
ต(อการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง ผูกําหนดนโยบายใน
หลายประเทศจึงหันมาใหความสําคัญกับการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการในการออกกฎหมาย
เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งกฎหมายที่มีคุณภาพ
การที่ รั ฐ บาลตองเผชิ ญ กั บ ปi จ จั ย หลากหลายที่ ส( ง ผลกระทบต( อ ระบบเศรษฐกิ จ อาทิ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความตองการของผูบริโภคที่อ(อนไหวและซับซอนมากขึ้น วิวัฒนาการของ
ภาคอุ ต สาหกรรม และการขยายตลาดไปยั ง ภู มิ ภ าคและตลาดโลกอย( า งเสรี ฯลฯ ทํ า ใหมี
ความจํ า เปนตองปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกฎหมาย รั ฐ บาลจึ ง หั น มาประยุ ก ต$ ใ ชเครื่ อ งมื อ ใน
การกําหนดนโยบายรูปแบบใหม( อาทิ ทางเลือกในการออกกฎหมาย (Regulatory alternatives)
การวิเคราะห$ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA)
RIA เปนกระบวนการที่ใชในการตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่คาดว(าจะเกิดขึ้นจาก
การออกกฎหมาย โดยนําหลักการวิเคราะห$ที่มีความสอดคลองกันมาประยุกต$ใช เช(น Benefit-cost
3

กฎหมายในที่นหี้ มายถึง กฎหมายลําดับหลักที่ตองผ(านกระบวนการทางรัฐสภา ไดแก( พระราชบัญญัติ และ กฎหมายลําดับรองที่ไม(
ตองผ(านกระบวนการทางรัฐสภาไดแก( พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอกําหนดกระทรวง รวมถึงประกาศ หรือ
ระเบียบของหน(วยงานของรัฐทุกแห(งที่มีผลกระทบต(อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนดวย
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analysis ซึ่งเปนวิธีการที่ใชในการคํานวณผลประโยชน$และตนทุนที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมาย
โดยวิเคราะห$เปรียบเทียบผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดกับผูมีส(วนไดเสียทุกภาคส(วนต(อ
การออกกฎหมาย เพื่ อ นํ า เสนอขอมู ล ที่ ไดสํ า หรั บ ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจประเมิ น เลื อ ก
ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย(างเปนระบบ โดยประสิทธิภาพ หมายถึง การทําให
กฎหมายนั้นบรรลุผลโดยมีตนทุนต่ําที่สุด และ ประสิทธิผล หมายถึง การที่กฎหมายนั้นสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค$ตามเจตนารมณ$ของกฎหมายไดจริงในทางปฏิบัติ
อนึ่ง RIA เปนเพี ยงส( วนหนึ่ งของกระบวนการออกกกฎหมาย ดั งนั้น ผลการประเมิน RIA
เพียงลําพังนั้นไม(เพียงพอต(อการตัดสินใจในการตรากฎหมาย อย(างไรก็ดี RIA เปนเครื่องมือที่ดีใน
การปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจทั้งดานการเมืองและการบริหารจัดการ อีกทั้งช(วยเพิ่มความ
รับผิดชอบของหน(วยงานภาครัฐและปรับปรุงความโปร(งใสและการมีส(วนร(วมของผูที่เกี่ยวของใหกับ
กระบวนการออกกฎหมาย สิ่ งหนึ่ งที่ ค วรตระหนั กคื อ ไม( มีรู ป แบบ RIA ที่ ถูกตองที่ สุ ด (correct
model for RIA) แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิรูปกฎหมายควรขึ้นอยู(กับลักษณะรูปแบบทาง
การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และสังคมของแต(ละประเทศ4
ประเทศสมาชิก OECD ตระหนักว(า คุณภาพของการออกกฎหมายมีความสําคัญต(อระบบ
เศรษฐกิจ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิ ตของประชาชน ในป^ 2538 OECD จึ งไดจัด ทํา ขอเสนอใน
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการออกกฎหมายซึ่ ง ส( ว นหนึ่ ง คื อ การกํ า หนดเกณฑ$ ก ารตรวจสอบ
การตัดสินใจดานกฎหมาย (OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making) ซึ่ง
อยู( ใ นรู ป แบบของคํ า ถามทั้ ง หมด 10 ขอที่ ห น( ว ยงานที่ เ สนอกฎหมายตองตอบเพื่ อ ที่ จ ะใหเกิ ด
ความชัดเจนเกี่ยวกับความจําเปนในการตรากฎหมายและผลกระทบของกฎหมายต(อภาครัฐ ธุรกิจ
และ ประชาชน (ดูกรอบที่ 1)
ทั้งนี้ ประเทศไทยไดนํา checklist ดังกล(าวมาปรับปรุงเปน
“หลักเกณฑ$ในการตรวจสอบความจําเปนในการร(างกฎหมาย” ซึ่งมีทั้งหมด 10 ขอ ในป^ พ.ศ. 2548

4

ที่มา: OECD (2005), Regulatory Impact Analysis in OECD Countries: Challenges for Developing Countries, p. 3.
ดาวน$โหลดไดที่ http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258511.pdf, 26 December 2013.
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กรอบที่ 1 เกณฑการตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย
(OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making)
1. ลักษณะของปiญหาที่ทําใหมีความจําเปนตองตรากฎหมายมีความชัดเจนและครบถวนหรือไม( ทั้งนี้ จะตอง
มีการใหรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและระดับของความรุนแรงของปiญหา รวมทั้งเหตุผลที่ทําใหเกิด
ปiญหาดังกล(าว
2. การเขาแทรกแซงของภาครัฐเหมาะสมหรือไม( ซึ่งสามารถประเมินไดจากลักษณะของปiญหาตามขอแรก
ผลประโยชน$และตนทุนของการแทรกแซงของรัฐ และ ทางเลือกอื่นๆ ในการแกไขปiญหา
3. การออกกฎหมายเปนวิธีที่ดีที่สุดของการแทรกแซงของภาครัฐหรือไม( ทั้งนี้ ควรจะมีการประเมินผล
ประโยชน$และตนทุนของวิธีการแทรกแซงของรัฐอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบ เช(น การเก็บภาษีการใชถนน
ในช(วงจราจรแออัดแทนการหามรถที่มีจํานวนผูนั่งนอยกว(า 2 คนใชถนนในช(วงแออัด เปนตน การ
เปรียบเทียบระหว(างทางเลือกต(างๆ ควรรวมถึง ขนาดและการกระจายตัวของผลประโยชน$ ตนทุน ที่เกิด
จากกฎระเบียบ และกลไกทางปกครองที่ตองรองรับการบังคับใชกฎระเบียบดังกล(าว
4. กฎระเบียบสอดคลองกับกฎระเบียบอื่นๆ หรือไม( เช(น กฎหมายที่ประเทศผูกพันไวกับองค$การนานาชาติ
หรือในสัญญาการคา กฎหมายว(าดวยวิธีการปกครอง กฎหมายว(าดวยการเปOดเผยขอมูลของภาครัฐ ฯลฯ
ในกรณีที่เปนอนุบัญญัติตองพิจารณาว(ากฎหมายแม(บทไดใหอํานาจหรือไม( รวมทั้งกฎหมายตองพิจารณา
ว(าความสอดคลองในการออกกฎหมายอยู(บนพื้นฐานของขอบังคับของกฎหมายหรือไม(
5. หน(วยงานภาครัฐในระดับใดที่มีความเหมาะสมในการรับผิดชอบการดําเนินงานนี้ ในกรณีที่มีหน(วยงาน
ทั้งในส(วนกลางและในระดับทองถิ่นที่เกี่ยวของ ควรมีการออกแบบวิธีการในการประสานงานร(วมกันดวย
6. ผลประโยชน$ที่จะไดรับจากการออกกฎหมายเหมาะสมกับตนทุนในการออกกฎหมายหรือไม( โดยการ
คํานวณผลประโยชน$และตนทุนในการออกกฎระเบียบที่เสนอเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ
7. มีการประเมินผลกระทบต(อกลุ(มบุคคลต(างๆ ในเศรษฐกิจและสังคมที่โปร(งใสหรือไม( ทั้งนี้ กฎระเบียบของ
ภาครัฐย(อมส(งผลใหกลุ(มบุคคลหรือธุรกิจบางกลุ(มไดประโยชน$ในขณะที่บางกลุ(มเสียประโยชน$ จึงควรที่
จะมีการเปOดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ(มบุคคลหรือธุรกิจที่ไ ดหรือเสียประโยชน$จากกฎระเบียบต(อ
สาธารณชน
8. ขอบัญญัติของกฎหมายมีความชัดเจน สอดคลองกัน เขาใจง(ายสําหรับผูใชกฎหมายและประชาชนหรือไม(
ซึ่งหน(วยงานที่เสนอกฎระเบียบควรประเมินดวยว(าผูใชกฎหมายมีความเขาใจในขอบัญญัติของกฎหมาย
หรือไม(
9. ผูมีส(วนไดเสียทุกภาคส(วนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนั้นหรือไม( ขอบัญญัติของกฎหมาย
ควรไดรับการพัฒนาอย(างโปร(งใสจากการมีกระบวนการมีส(วนร(วมจากทุกภาคส(วนที่เกี่ยวของ อาทิ ภาค
ธุรกิจ สหภาพการคา หน(วยราชการในระดับต(างๆ เปนตน
10. กลยุทธ$และขั้นตอนที่จะบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จเปนอย(างไร หน(วยงานที่เสนอ
กฎระเบียบควรศึกษาวิเคราะห$ถึงการใชประโยชน$จากองค$กรที่เกี่ยวของและกลไกที่สรางแรงจูงใจ
เพื่อที่จะใหการบังคับใชกฎระเบียบมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
แหล(งที่มา: OECD (2005), Regulatory Impact Analysis in OECD Countries: Challenges for Developing Countries, p. 32. ดาวน$โหลด
ไดที่ http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258511.pdf, 26 December 2013.
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2.3 การนํา RIA มาปฏิบัติใชในประเทศ OECD
ประเทศ OECD มีการนํา RIA มาใชในการกลั่นกรองกฎหมายอย(างแพร(หลาย ตั้งแต(ช(วงที่มี
การออก OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making 10 ขอตามที่ไดกล(าว
มาแลวขางตน อย(างไรก็ตาม ความเขมขนในการนํา RIA มาใชในแต(ละประเทศมีความแตกต(างกัน
ใน 3 มิติ คือ
(1) ระดับของกฎหมายที่ตองทํา RIA

แมในหลักการ ควรมีการทํา RIA สําหรับกฎหมายทุกลําดับศักดิ์ แต(ในสภาพความเปนจริง
แลว ขอจํากัดของทรัพยากรทําใหประเทศส(วนมากจะตอง “เลือก” ทํา RIA เฉพาะกับกฎหมายที่มี
นัยสําคัญทางเศรษฐกิจหรือสังคม ทั้งนี้ การเลือกทํา RIA สามารถช(วยใหหน(วยงานราชการสามารถ
ผลิตรายงาน RIA ที่มีคุณภาพมากขึ้น และ หลีกเลี่ยงมิใหการทํา RIA ถูกมองว(าเปนเพียง “ขั้นตอน
ราชการ” ที่ตองดําเนินการตามขอกําหนดเปนประจําเท(านั้น
ประเทศ OECD โดยส(วนมาก จะนํา RIA มาใชกับกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และ
กฎหมายในระดับรองลงมา แต(บางประเทศจะเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีนัยสําคัญในเชิงเศรษฐกิจหรือ
สังคมเท(านั้นที่เรียกว(า “Targeting RIA” เช(น สหรัฐอเมริกาจะทํา RIA แบบสมบูรณ$กับกฎหมายที่
ทําใหรัฐมีค(าใชจ(ายมากกว(า 100 ลานเหรียญ สรอ. ต(อป^ขึ้นไป หรือ กฎหมายที่มีผลกระทบในเชิงลบ
ต( อ การแข( ง ขั น ในตลาด การจางงาน การลงทุ น ผลิ ต ภาพ หรื อ การทํ า นวั ต กรรม ที่ ผ( า นมา
สหรัฐอเมริกาจะมีการจัดทํารายงาน RIA สําหรับร( างกฎหมายประมาณรอยละ 15-57 ของ
ร(างกฎหมายที่มีการเสนอทั้งหมดในแต(ละป^ ในขณะที่เม็กซิโกมีขอกําหนดใหกฎหมายทุกฉบับและ
ทุกลํ าดับ ศักดิ์ตองทํา RIA หากแต(มีการกําหนดระดั บของความเขมขนในการประเมิน ที่ต(า งกั น
ขึ้นอยู(กับความสําคัญของกฎหมายนั้นๆ
(2) เนื้อหาสาระของรายงาน RIA

รายงาน RIA อาจมี รู ป แบบและรายละเอี ย ดขอมู ล และความเขมขนของบทวิ เ คราะห$
ความคุมค(าที่แตกต(างกันสําหรับกฎหมายที่มีนัยสําคัญต(อเศรษฐกิจหรือสังคมที่แตกต(างกัน จึงควรที่
จะมีการระบุที่ชัดเจนว(า กฎหมายประเภทไหนตองการ RIA ที่มีรายละเอียดและบทวิเคราะห$ที่
สมบู ร ณ$ ม ากนอยเพี ย งใดเพื่ อ ที่ จ ะใหมี ค วามชั ด เจนต( อ ผู ที่ มี ห นาที่ ใ นการจั ด ทํ า รายงานดั ง กล( า ว
ตัวอย(างเช(น บางประเทศกําหนดว(าในการจัดทํารายงาน RIA นั้น ไม(จําเปนตองประเมินความคุมค(า
ของกฎหมายในเชิงปริมาณ หากแต(เ ปนการประเมิ นในเชิ งคุณภาพเท(า นั้ น บางประเทศตองการ
ประเมินความคุมค(าแบบสมบูรณ$ คือ ครอบคลุมผลกระทบทุกมิติ (comprehensive RIA) ทั้งทาง
เศรษฐกิจ และ สังคม ในขณะที่บางประเทศตองการเพียงการวิเคราะห$ผลกระทบในมิติใดมิติหนึ่ง

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2-7

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

เท(านั้นหรือที่เรียกว(าการประเมินเชิงส(วน (partial RIA) ขึ้นอยู(กับว(าประเทศดังกล(าวใหความสําคัญ
แก(ประเด็นใด และขีดความสามารถของหน(วยงานในการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบที่มีคุณภาพ
ตั ว อย( า งเช( น ประเทศที่ ใ หความสํ า คั ญ แก( ก ลไกตลาดที่ เ สรี จะกํ า หนดใหมี ก ารจั ด ทํ า
การประเมินผลกระทบต(อการแข(งขันในตลาด และตนทุนของภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามขอกําหนด
ของกฎหมายที่เสนอ ในขณะที่ประเทศที่ใหความสําคัญแก(ฐานะการคลังของภาครัฐอาจกําหนดใหมี
การประเมิ น ผลกระทบของร( า งกฎหมายต( อภาระทางการคลั งเท(า นั้ น ตามที่ ป รากฎในกรอบที่ 2
ดานล(าง
กรอบที่ 2: กรอบการจัดทํา RIA ที่หลากหลายในประเทศ OECD
• เนเธอรBแลนดBวิเคราะห$เฉพาะ ผลกระทบต(อภาคธุรกิจ (Business Effects Analysis)
• สาธารณรัฐเช็กวิเคราะห$ผลกระทบทางการเงินควบคู(ไปกับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจสังคมดวย
• ฝรั่งเศสวัดผลกระทบต(อภาคธุรกิจและหน(วยงานของรัฐ
• ฟEนแลนดBประเมินผลกระทบต(อ งบประมาณ แรงงาน สิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพ นโยบายในระดับภูมิภาค
และความเท(าเทียมกันทางเพศ เปนตน การประเมินเหล(านี้มีลักษณะเปน Partial RIA เนื่องจากดําเนินการ
อย(างเปนเอกเทศ โดยหน(วยงานในต(างกระทรวง มิไดมีการนํามาประมวลผลรวมกัน
• เบลเยียมประเมินความเสี่ยงของการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และ สิ่งแวดลอม
เท(านั้น
• เม็กซิโก และ ไอรBแลนดB มีการจัดทําRIA เต็มรูปแบบหากแต(มีระดับความเขมขนในการวิเคราะห$ผลกระทบที่
แตกต(างกัน
แหล(งที่มา: OECD, Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis: Guidance for Policy Makers,
2008. ดาวน$โหลดไดที่ http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/40984990.pdf, 26 December 2013.

ประเทศ OECD ส( วนมากแบ( งกระบวนการในการจัดทํา RIA เปน 2 ขั้น ขั้นแรกเปน
การประเมินเบื้องตน เพื่อที่จะกลั่นกรองความจําเปนในการตรากฎหมาย ขั้นที่สองเปนการจัดทํา RIA
สมบูรณ$ เกณฑ$ในการกําหนดว(าร(างกฎหมายฉบับใดตองทํา RIA แบบสมบูรณ$นั้นมีหลากหลาย เช(น
• ขนาดของตนทุนในการบังคับใชกฎหมาย เช(น ในเกาหลีใตใชเกณฑ$ 1 หมื่นลานวอน

(ประมาณ 277 ลานบาท) สหรัฐอเมริกา 100 ลานเหรียญ สรอ.(ประมาณ 3,000
ลานบาท) และ แคนาดา 50 ลานเหรียญแคนาดา (ประมาณ 1,500 ลานบาท)
• ผลกระทบต( อ ปiจ จั ย ที่มี ค วามสํ า คั ญในระบบเศรษฐกิ จ เช( น การแข(ง ขั น ในตลาด
ระดับของการเปOดตลาด จํานวนการจางงาน ระดับผลิตภาพ นวัตกรรม ปริมาณ
การลงทุน เปนตน
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ตารางที่ 2.1 ความแตกตKางระหวKาง RIA เบื้องตน และ RIA แบบสมบูรณ
1. การอธิบายลักษณะ
ของปiญหา

2. การเสนอทางเลือก
อื่น
3. การประเมินความ
คุมค(า

4. การรับฟiงความ
คิดเห็น
5. การบังคับใช

6. การตรวจสอบ
ทบทวนกฎหมาย

7. สรุป

RIA เบื้องตน
• ระบุและอธิบายแนวนโยบายที่
เกี่ยวของกับร(างกฎหมาย
โดยสังเขป
• อธิบายทางเลือกอื่นๆ ที่ไดมีการ
พิจารณา

RIA สมบูรณ

• ประเมินผลกระทบกรณีที่ไม(มีการออกกฎหมาย
• ประเมินผลกระทบของทางเลือกอื่นๆ เช(น การออกแนว
ปฏิบัติของภาคธุรกิจ เปนตน
• ระบุประเภทของตนทุนที่อาจ
• คํานวณตนทุนในการบังคับใชในเชิงปริมาณเท(าที่จะเปนไป
เกิดขึ้น ประเมินขนาดของตนทุน
ได
และกลุ(มผูที่ตองแบกรับภาระ
• ระบุผลกระทบต(อขีดความสามารถในการแข(งขันในเชิง
• อธิบายผลประโยชน$ที่ไดรับและ
ปริมาณหากเปนไปได
กลุ(มผูที่ไดรับผลประโยชน$
• ระบุผลกระทบในทางลบต(อเศรษฐกิจหรือสังคมในเชิง
• ยืนยันว(ากฎหมายดังกล(าวจะไม(มี
ปริมาณหากเปนไปได
ผลกระทบในทางลบที่มากเกินควร • ในกรณีที่มูลค(าของตนทุนจากการบังคับใชกฎหมายสูงมาก
ต(อ (1) ขีดความสามารถในการ
จะตองประเมินผลกระทบของขีดความสามารถในการ
แข(งขันของประเทศ (2) ประชากร
แข(งขัน สังคม และ สิ่งแวดลอมดวย
ที่ยากจน และ สิ่งแวดลอม (3) ไม(
เปนการสรางภาระในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแก(บุคคลที่สาม (4)
มิไดเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เศรษฐกิจอย(างมีนัยสําคัญ และ
(5) ไม(มีผลกระทบต(อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
• ตองรวมถึงผูบริโภคและ
• ตองมีระยะเวลาในการเปOดรับฟiงขอคิดเห็นไม(นอยกว(า 6
หน(วยงานราชการที่เกีย่ วของ
สัปดาห$ และ ตองมีการสรุปขอคิดเห็นและตอบขอสงสัย
ต(างๆ
• มีรายละเอียดเกีย่ วกับแนวทางหรือวิธกี ารในการดําเนินการ
เพื่อที่จะใหการบังคับใชกฎหมายไดอย(างมีประสิทธิภาพ
• ตองอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของปiญหาในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและแนวทางในการแกไขปiญหาดังกล(าว
• ระบุกลไกในการทบทวนความ
• ระบุแนวทางในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและ
เหมาะสมของกฎหมาย และ ดัชนีชี้
ทางเลือกอื่นๆ ทุกทางเลือก
วัดความสําเร็จในการบังคับใช
• ระบุดัชนีชี้วัดความสําเร็จของทุกทางเลือก
กฎหมาย
• จัดทําบทสรุปเปรียบเทียบผลการประเมินสําหรับแต(ละ
ทางเลือก และ ขอเสนอแนะทางเลือกทีเ่ หมาะสมที่สุด

ที่มา OECD, Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis: Guidance for Policy Makers, 2008. ดาวน$โหลดไดที่

http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/40984990.pdf, 26 December 2013..
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(3) กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา RIA
เพื่อใหรายงาน RIA มีความน(าเชื่อถือ มีความรอบคอบและสมบูรณ$ บางประเทศจะให
ความสําคัญแก(กระบวนการจัดทํา RIA ที่โปร(งใส เช(น การกําหนดใหผูจัดทํา RIA จะตองเปน
หน(วยงานที่ไม(เกี่ยวของกับกระทรวงที่เสนอกฎหมาย และกําหนดใหมีการเปOดเผยรายงานฯ เพื่อรับฟiง
ความคิดเห็นของสาธารณชน ในขณะที่บางประเทศไม(มีขอกําหนดเหล(านี้
ประสบการณ$โดยรวมพบว(า ความสําเร็จในการจัดระบบ RIA นั้นขึ้นอยู(กับปiจจัยหลาย
ประการ เนื่องจากการสรางระบบในการตรวจสอบผลกระทบของกฎหมายที่มีประสิทธิภาพจริง
ในทางปฏิบัติเปนสิ่งที่ซับซอนมาก เพราะมีปiจจัยที่มาเกี่ยวของมากมาย ทั้งปiจจัยทางการเมืองที่ตอง
ใหการสนั บ สนุ น ความพรอมของหน( ว ยงานที่ ต องทํ า RIA ความพรอมของขอมู ล ที่ ต องใชใน
การประเมิน ฯลฯ ทําใหในป^ พ.ศ. 2540 OECD ไดจัดทําแนวปฏิบัติ 10 ประการ ในการทํา RIA ที่ได
จากการประมวลประสบการณ$ในการทํา RIA ในประเทศสมาชิกหลายประเทศ ดังต(อไปนี้
1. การสรางขอผูกพันทางการเมืองต"อ RIA ใหมากที่สุด
การจัดทํา RIA ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของภาครัฐเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ
ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการตัดสินใจของผูที่เกี่ยวของ เช(น การมีมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให
หน( ว ยงานราชการที่ เ สนอกฎหมายตองส( ง RIA ไปยั งรั ฐ สภาหรื อคณะรั ฐ มนตรี ก(อนการพิ จ ารณา
ร(างกฎหมาย เปนตน ตัวอย(างเช(น ประเทศอิตาลีไดกําหนดใหมีการจัดทํา RIA สําหรับร(างกฎหมาย
เพื่อใชประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห$กฎหมายเชิง
เทคนิค (a legal technical analysis) และ RIA ฉบับสมบูรณ$เพื่อนําเสนอพรอมกับร(างกฎหมายต(อ
คณะรัฐมนตรีขึ้น ส(วนประเทศเม็กซิโกไดแกไขกฎหมายใหมีการจัดทํา RIA และมีการนําเสนอรายงาน
RIA ต(อหน(วยงานที่เกี่ยวของกับการออกกฎหมาย
2. การจัดสรรความรับผิดชอบสําหรับขั้นตอนการจัดทํา RIA อย"างรอบคอบ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า RIA ในแต( ล ะขั้ น ตอน อาทิ การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค$
การวิเ คราะห$กฎหมาย การตัด สินใจ การประเมินผลกระทบ ควรไดรับ การจัด สรรอย(างรอบคอบ
ระหว(างกระทรวงเจาสังกัดและหน(วยงานกลางที่เกี่ยวของ ในฐานะที่กระทรวงเจาสังกัดเปนผูยกร(าง
กฎหมายในเบื้องตนพรอมทั้งจัดทํา RIA ดวย การทํา RIA จึงเปนเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาทักษะและ
การมีส(วนร(วมในกระบวนการออกกฎหมาย ซึ่งกระทรวงเจาสังกัดสามารถเขาถึงขอมูลและมีทักษะ
ประสบการณ$ ที่ เ กี่ ย วของกั บ ร( า งกฎหมาย ซึ่ ง เปนประโยชน$ ใ นการจั ด ทํ า RIA ใหมี คุ ณ ภาพ
อย(างไรก็ตาม ประเทศ OECD บางประเทศ หน(วยงานอิสระบางหน(วยงานซึ่งไม(ไดสังกัดกระทรวงใดๆ
มีหนาที่ทบทวน ตรวจสอบ RIA โดยอาศัยแหล(งขอมูลและความสามารถทางเทคโนโลยีดานต(างๆ เพื่อ
ควบคุมคุณภาพของ RIA
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3. การฝ2กอบรมผูยกร"างกฎหมาย
ผู ยกร( า งกฎหมายจํ า เปนตองมี ทั ก ษะในการจั ด ทํ า RIA ใหมี คุ ณ ภาพ โดยตองเขาใจ
กระบวนการและวิธีการในการรวบรวมขอมูล รวมทั้งบทบาทของ RIA ในกระบวนการออกกฎหมาย
การฝoกอบรมใหความรูในการจัดทํา RIA ควรเปนขั้นตอนในช(วงแรกๆ ของการดําเนินการ ซึ่งอาจตอง
ลงทุนในการฝoกอบรมอย(างต(อเนื่องเพื่อเตรียมบุคลากร และบุคลากรทดแทนใหพรอมปฏิบัติหนาที่ได
ทัน การณ$ คู(มือในการจั ด ทํ า RIA และหลั กเกณฑ$ ต( า งๆ ที่ เ กี่ ย วของมี ความสํา คั ญ ต( อการฝo กอบรม
เช(นกัน คู(มือที่ดีไม(ควรอธิบายในเชิงกฎหมายมากเกินไป แต(ควรอธิบายรายละเอียดในเชิงปฏิบัติให
ชัดเจน เรี ยบง(าย และมี ตัว อย(า งกรณีศึกษาประกอบ รวมทั้งควรปรั บปรุงใหทั นสมั ยและเพิ่มเติ ม
การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทํา RIA อย(างสม่ําเสมอ
สหราชอาณาจั ก รไดจั ด ทํ า คู( มื อ สํ า หรั บ ผู ยกร( า งกฎหมายและผู กํ า หนดนโยบายสํ า หรั บ
การเตรียมการจัดทํา RIA ในชื่อ “Good Policy Making: A Guide TO Regulatory Impact
Assessment” รวมทั้ ง การระดมความคิ ด เห็ น จากผู กํ า หนดนโยบาย หน( ว ยงานดานการคา
ผูประกอบการขนาดย(อม และผูมีส(วนไดเสียภาคส(วนอื่นๆ เพื่อจัดทําคู(มืออีกฉบับหนึ่งในป^ พ.ศ. 2546
ชื่อ “Entitled Better Policy Making: A Guide to Regulatory Impact Assessment”
4. การใชวิธีการวิเคราะห6ที่สอดคลองกันแต"มีความยืดหยุ"น
การกําหนดวิธีการวิเคราะห$เปนกระบวนการที่สําคัญอย(างหนึ่งในการจัดทํา RIA ประเทศ
OECD ใชกระบวนการวิเคราะห$ RIA ที่หลากหลาย อาทิ Benefit/cost analysis (BCA), cost
effectiveness analysis, cost/output analysis, socio-economic analysis เปนตน แนวโนม
ของการนํา Benefit/cost analysis มาใชมีมากขึ้นอาจเนื่องมาจากขอเสนอในรายงานของ OECD ที่
ระบุว(าการออกกฎหมายควรคํานึงถึงผลประโยชน$ที่จะไดรับว(ามีความเหมาะสมกับตนทุนที่ใชไปใน
การออกกฎหมายหรือไม(
ประสบการณ$ ข อง OECD พบว( า การจั ด ทํ า RIA ควรนํ า หลั ก การวิ เ คราะห$ BCA มา
ประยุ กต$ ใชเพื่ อประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจในการออกกฎหมาย รั ฐ บาลของหลายประเทศมี
แนวโนมที่จะปรับปรุงรูปแบบการจัดทํา RIA เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุนอย(าง
ต( อเนื่ อง การวิ เ คราะห$ BCA ในเชิ งปริ มาณจํ า เปนตองอาศั ย วิ ธี การวิ เ คราะห$ อื่น ๆ ควบคู( กัน ดวย
ในขณะที่การวิเคราะห$ในเชิงคุณภาพค(อนขางยากที่จะวิเคราะห$เปนรูปแบบเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณ
แต(ก็นับเปนการวิเคราะห$ที่มีความสําคัญ ซึ่งการจัดทํา RIA ควรใหน้ําหนักกับการวิเคราะห$ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู(กัน อย(างไรก็ตาม ผูยกร(างกฎหมายควรมีความยืดหยุ(นในการเลือก
วิธีการวิเคราะห$ผลกระทบ โดยอาจวิเคราะห$วิธีการของแต(ละทางเลือกเพื่อใชเปรียบเทียบ แต(ไม(ควร
มีทางเลือกที่มากเกินไปเพื่อลดตนทุนในการออกกฎหมาย
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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5. การพัฒนาและกําหนดกลยุทธ6การรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลเปนหนึ่งในขั้นตอนที่ยุ(งยากในการจัดทํา RIA การใชประโยชน$จาก RIA
ขึ้นอยู( กับคุ ณภาพของขอมูลที่ ใชในการประเมิ นผลกระทบของกฎหมายที่ บังคั บใชในปi จจุบั นหรื อ
ร(างกฎหมาย วิธีการรวบรวมขอมูลที่ไม(ไดคุณภาพหรือไม(เพียงพอ ส(งผลต(อขอจํากัดในการวิเคราะห$
ผลกระทบ กลยุทธ$และหลักเกณฑ$ในการรวบรวมขอมูลจึงเปนอีกปiจจัยที่มีความสําคัญต(อการประสบ
ความสําเร็จในการจัดทํา RIA ในเชิงปริมาณ
ขอมูลที่ใชในการจัดทํา RIA สามารถรวบรวมไดหลายวิธี การรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะ
(public consultation) เปนหนึ่งวิธี การรวบรวมขอมูล ที่สําคัญแต(ตองจัดทํ าอย(างรอบคอบและ
ควรทําการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับเพื่อใหมั่นใจในคุณภาพของขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะห$เชิง
ปริมาณ ทั้งนี้ ก(อนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูยกร(างกฎหมายอาจจัดรับฟiงความเห็นหรือขอคําปรึกษา
จากกลุ(มผูเชี่ยวชาญ อาทิ นักวิชาการ นักวิจัย ซึ่งไม(มีผลประโยชน$ไดเสียในประเด็นที่จัดทําเพื่อใหได
ขอมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น
รัฐ บาลของอิต าลีจั ด ทํา คู(มือวิธี การรวบรวมขอมู ลแต( ละวิ ธีสํ า หรั บการจั ด ทํา RIA อาทิ
การสํ า รวจความคิ ด เห็ น การสั ม ภาษณ$ เ ชิ ง ลึ ก การประชุ ม กลุ( ม ย( อ ย ในขณะที่ เ ดนมาร$ ก มี
การดําเนินการที่คลายคลึงกันโดยจัดทําคู(มือที่เรียกว(า “Business Test Panels”
6. การกําหนดเป;าหมาย
โดยทั่วไป การจัดทํา RIA ควรบรรจุเปนส(วนหนึ่งในกระบวนการที่สําคัญในการออกกฎหมาย
แต(ความสามารถในการวิเคราะห$ผลกระทบเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคที่ทําใหตองมีการทบทวนวิธีการ
อย(างสมเหตุสมผล ผูกําหนดนโยบายควรกําหนดเปLาหมายของ RIA ผ(านร(างกฎหมายที่คาดว(าจะเกิด
ผลกระทบอย(างกวางขวางต(อสังคม
7. การรวม RIA ไวในกระบวนการจัดทํานโยบาย
RIA เปนกระบวนการที่ ทาทายที่ ควรไดรั บ การพั ฒ นาอย( า งต( อเนื่ องจนเปนส( ว นหนึ่ งของ
ขั้นตอนของการจัดทํานโยบาย ทั้งนี้ RIA ไม(ควรถูกมองว(าเปนอุปสรรคในการทําใหกระบวนการ
จัดทํานโยบายล(าชา
8. การตรวจสอบผลลัพธ6
สมมติฐานและขอมูลที่ใชในการจัดทํา RIA สามารถปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมี
การทดสอบผ(านการเปOดเผยขอมูลสู(สาธารณะ การเปOดเผยขอมูลการจัดทํา RIA พรอมกับเนื้อหาของ
ร( า งกฎหมายซึ่ ง เปนส( ว นหนึ่ ง ของกระบวนการรั บ ฟi ง ความคิ ด เห็ น เปนวิ ธี ก ารที่ มี ป ระโยชน$ ต( อ
การปรับปรุงคุณภาพของขอมูลที่มีอยู(รวมทั้งสามารถปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายดวย
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9. การรับฟAงความคิดเห็น
กระบวนการรับฟiงความคิดเห็นในการจัดทํา RIA มีประโยชน$หลายประการ โดยผูที่มีส(วนได
เสียสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชน$ต(อการประเมินผลกระทบที่ไดรับจากการออกกฎหมายเพื่อทําให
การจัดทํา RIA มีความสมบูรณ$มากขึ้น การรับฟiงความคิดเห็นสามารถนํามาเติมเต็มขอมูลสําหรับ
ร(างกฎหมาย รวมทั้งทางเลือกอื่นๆ ซึ่งผูมีส(วนไดเสียสามารถยอมรับไดในการออกกฎหมายนั้น
10. การจัดทํา RIA สําหรับกฎหมายที่บังคับใชในปAจจุบัน
การจั ดทํ า RIA สามารถนํา มาประยุ กต$ ใชกั บกฎหมายที่ มีการบังคั บใชอยู( การทบทวน
กฎหมายที่ มีการบังคั บใชอยู(จะมีปiญ หาดานขอมูลนอยกว( าการใช RIA ในร(างกฎหมายใหม( ทําให
คุณภาพในการวิเคราะห$ผลกระทบจะมีมากกว(า การใช RIA ในกฎหมายที่บังคับใชอยู(สามารถนํามาใช
ในหัวขอที่ไม(เกี่ยวของโดยตรงกับรัฐบาลกลาง อาทิ กฎหมายของรัฐบาลทองถิ่น หรือ การดําเนินงาน
ของหน(วยงานอิสระ เปนตน

2.4 ขอมูล
การไดมาซึ่ ง ขอมู ล ที่ ส มบู ร ณ$ และถู ก ตองแม( น ยํ า เพื่ อ ใชในการประเมิ น ความคุ มค( า ของ
การออกกฎหมายเปนสิ่งที่ทาทายขั้น พื้นฐานสํ าหรับการทํ า RIA การใชขอมูลที่ ไม( มีคุณภาพย(อม
ทําใหผลการประเมินความคุมค(าไม(มีคุณภาพ ไม(สามารถใชประโยชน$ในการประกอบการตัดสินใจใน
การออกกฎ ระเบียบได แต(การเก็บรวบรวมขอมูลเปนกิจกรรมที่ตองใชเวลาและมีค(าใชจ(ายสูง จึง
ตองมีการกําหนดยุทธศาสตร$ในการสรางฐานขอมูลที่ดี
การสรางระบบขอมูลสําหรับ RIA นั้นจะตองคํานึงถึงขอจํากัดของขอมูล และทรัพยากรของ
รัฐที่สามารถจัดหาขอมูล การขาดขอมูลหรือขาดขีดความสามารถที่จะจัดหาขอมูลมิไดหมายความว(า
การทํา RIA จะไม(มีประโยชน$ เพราะความสําคัญของ RIA มิไดอยู(เพียงการจัดทํารายงานประเมินผล
กระทบในเชิงปริมาณที่แม(นยํา หากแต(อยู(ที่ “การตั้งคําถามที่ถูกกับบุคคลที่ถูก (right questions to
the right people)”
ขอมูลที่นํามาประกอบในการทํา RIA สามารถแบ(งไดเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลปฐมภูมิ และ
ขอมู ลทุ ติย ภูมิ ขอมู ลปฐมภูมิหมายถึงขอมูล ที่มีการจัด เก็ บขึ้ นมาเพื่อการประเมิ นโดยเฉพาะ เช( น
การทําการสํารวจ (survey) การทําแบบสอบถาม (questionnaire) การระดมสมอง การรับฟiง
ความคิ ด เห็ น เปนตน ขอมู ล ทุ ติ ย ภู มิ หมายถึ ง ขอมู ล ที่ มี อ ยู( แ ลว โดยอาจเปนขอมู ล ที่ จั ด เก็ บ
โดยหน( ว ยงานอื่ น ๆ ของรั ฐ เช( น ขอมู ล ของสภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมเห( งชาติ ธนาคารแห( ง
ประเทศไทย หรือ สํานักงานสถิติแห(งชาติ เปนตน สําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่ขอมูลทุติยภูมิมี
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จํากัดการทํา RIA จะตองใชเวลากับการจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิซึ่งใชเวลาและงบประมาณค(อนขางมาก
แต(หากมีการดําเนินการเปนระบบแลว จะช(วยลดภาระในการสรางฐานขอมูลในอนาคตได
2.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ
การทําการสํารวจ
การสํ า รวจเปนเครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ในการทํ า การประเมิ น ความคุ มค( า ของกฎหมาย
เนื่องจากผูจัดทํารายงาน RIA กําหนดคําถามที่เกี่ยวของโดยตรงกับการประเมินผลกระทบของ
กฎหมาย การออกแบบการสํ า รวจที่ ดี จ ะทํ าใหไดขอมู ล ที่ ถู กตองแม( น ยํ า จากกลุ( มบุ คคลที่ ไดรั บ
ผลกระทบจากกฎหมาย ในการจัดทําการสํารวจนั้น ควรคํานึงถึงปiจจัยที่สําคัญดังต(อไปนี้
•

1. การสํ า รวจจะตองครอบคลุ ม กลุ( ม บุ ค คลที่ ไ ดรั บ ผลกระทบทุ ก กลุ( ม เพื่ อ มิ ใ หผล
ประเมินบิดเบือน
2. คํ า ถามในแบบสํ า รวจจะตองชั ด เจน และผู ตอบแบบสํ า รวจจะตองมี ขอมู ล หรื อ
ความรูเพียงพอที่จะใหคําตอบที่ใชประโยชน$การประเมินได ทั้งนี้ ควรมีการทดสอบ
แบบสอบถามกับกลุ(มเปLาหมายของการสํารวจในเบื้องตนเพื่อที่จะสามารถปรับปรุง
แบบสอบถามก(อนที่จะสํารวจจริง
3. จํานวนตัว อย(างในการสุ(มสํารวจจะตองไม(นอยเกิ นไปเพื่อที่ จะใหแบบสอบถามมี
ความน(าเชื่อถือ โดยคํานึงถึงขอจํากัดของทรัพยากรของหน(วยงาน
4. ในการตั้งคําถาม จะตองระมัดระวังปiญหาจากการที่ผูตอบอาจบิดเบือนความจริง
เพื่อผลประโยชน$ส(วนตัว เช(น หากมีการสอบถามธุรกิจเกี่ยวกับตนทุนในการตอง
ปฏิบั ติต ามกฎหมาย ธุ รกิจ จะมีแรงจู งใจที่จ ะใหการประมาณการตนทุนที่ สูงเกิ น
ความเปนจริงเนื่องจากไม(ตองการที่จะมีกฎหมายดังกล(าว ดังนั้น จะตองมีวิธีการ
ตั้งคํ าถามแบบออมเพื่ อที่ จะไดขอมูล ตนทุนที่ แทจริ ง เช(น ในการสัมภาษณ$ หรื อ
สอบถามอาจจะตองใหธุรกิจชี้แจงรายละเอียดของตนทุนที่คาดว(าจะตองรับภาระ
เช(น จํานวนและความจําเปนในการจางพนักงานเพิ่ม หรือในการลงทุนเพิ่ม รวมถึง
วิธีการคํานวณตนทุนดังกล(าว โดยมีการประเมินความสมเหตุสมผลของคําตอบดวย
ในกรณี ที่ประเด็นที่ต องการจะประเมินมี ความซั บซอน อาจจะตองมี การสั มภาษณ$ เชิงลึ ก
เพื่อที่จะนําขอมูลเชิงคุณภาพมาประกอบในการประเมินตนทุนใหแม(นยํามากขึ้น
การรับฟiงความคิดเห็น
การระดมสมองและรับฟiงความคิดเห็นจากกลุ(มผูมีส(วนไดเสียเปนวิธีการที่จะไดมาซึ่งขอมูลที่
ตองใชในการทํา RIA ที่คุมค(าที่สุด นอกจากนี้แลว การรับฟiงความคิดเห็นยังเปนกระบวนการที่ช(วย
สรางความยอมรับอีกดวย เนื่องจากผูที่มีส(ว นไดเสียไดมีโอกาสในการชี้แจงขอกังวลและอุปสรรค
•
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ปiญหาต(างๆ ซึ่งหากไดรับการปรับแก ก็จะทําใหกฎหมายดังกล(าวมีประสิทธิภาพในการบังคับใช
ในทางปฏิบัติมากขึ้น
การรับฟiงความคิดเห็นมีเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อที่จะไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชน$ใน
การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เครื่ อ งมื อ หลั ก ที่ มีก ารใชอย( า งแพร( ห ลายในต( า งประเทศมี 4
ประเภทดังต(อไปนี้
1. การประกาศรับฟ$ง ความคิดเห็ นผานสื่อ โดยเปOด ใหประชาชนในวงกวางสามารถส( ง

ความเห็นต(อร(างกฎหมายได แต(ทั้งนี้ หน(วยงานที่รับผิดชอบจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับ
หลักการและเหตุผลของร(างกฎหมาย และ ประเด็นคําถามที่ตองการความเห็นที่ชัดเจน
การดํ า เนิ น การดั ง กล( า วมี จุ ด เด( น คื อ เปนเวที เ ปO ด เพื่ อ ที่ จ ะรั บ ทราบความเห็ น ของ
ประชาชนหากแต(มักจะไม(ไดรับขอมูลในเชิงลึก
2. การเวียนรางกฎหมายหรือระดมสมองเฉพาะกับกลุมผูมีสวนไดเสีย การดําเนินการ
ดังกล(าวจะตองเริ่มตั้งแต(ขั้นตอนแรกในการพัฒนากฎหมายมิใช(เมื่อมีร(างขึ้นมาแลว
และตองมี ก ารดํ า เนิ น การอย( า งต( อ เนื่ อ งเพื่ อ ใหกฎหมายไดรั บ การปรั บ ปรุ ง ใน
รายละเอียดยิ่งขึ้นเปนลําดับขั้นตอน
3. การจัดทําประชาพิจารณB เปนเวทีที่สามารถสื่อสารกับประชาชนและผูมีส(วนไดเสีย
โดยตรงจากการพูดคุยโตตอบและจากการส(งเอกสารมาล(วงหนาไดดวย แต(ก็มีจุดอ(อน
คือ การประชุมระหว(างกลุ(มผูมีส(วนไดเสียที่หลากหลายที่อาจมีผลประโยชน$ที่ตรงขาม
กัน อาจทํ าใหเกิด การทะเลาะวิวาท หรือการใชอารมณ$มากกว(าเหตุผ ล ทํ าใหไม(ได
ขอมูลที่ตองการ นอกจากนี้แลว ผูที่มีความเชี่ยวชาญบางรายอาจไม(สามารถเขาร(วม
ประชุมได
4. การมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ในการทํา RIA ในประเทศ OECD ส(วนมากจะมีการตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นมา ซึ่งมีหนาที่สําคัญ 2 ประการ คือ (1) ใหความเห็นใน
ฐานะผูเชี่ยวชาญ และ (2) สรางการยอมรับจากผูมีส(วนไดเสีย
โครงสรางและองค$ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาอาจเปนคณะกรรมการถาวรซึ่งดูแล
กระบวนการและวิธีการการทํา RIA เปนการทั่วไป บางประเทศมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
จัดทํารายงาน RIA สําหรับกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเปนการเฉพาะเท(านั้น จากประสบการณ$พบว(า
คณะกรรมการถาวรมักจะใหความสําคัญแก(กระบวนการในการจัดทํา RIA เช(น การมีส(วนร(วมของผูมี
ส(วนไดเสีย ในขณะที่กรรมการเฉพาะกิจจะใหความสําคัญแก(สาระสําคัญของร(างกฎหมายที่ไดรับ
มอบหมายใหประเมิน เช(น ประเด็นที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย เปนตน
นอกจากนี้แลว องค$ประกอบของคณะกรรมการในแต(ละประเทศแตกต(างกัน บางประเทศ
กรรมการเปนบุคคลภายนอก เช(น นักกฎหมายจากสํ านักกฎหมาย หรื อ อาจารย$ มหาวิทยาลัย ที่
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย บางประเทศกรรมการเปนตัวแทนของกลุ(มผูไดเสียที่หลากหลาย เช(น
กลุ(มผูบริโภค ตัวแทนชุมชน ตัวแทนภาคธุรกิจ เปนตน ในขณะที่บางประเทศกรรมการเปนขาราชการ
ประจําจากหน(วยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย
อนึ่ง การรับฟiงความคิดเห็นที่ดีนั้น จะตองมีเอกสารขอมูลในการรับฟiงความคิดเห็นที่พรอม
เพื่อที่จะใหผูเขาร(วมมีความเขาใจถึงเหตุผลและความจําเปนในการออกกฎหมายและประเด็นปiญหาที่
ตองการรับฟiงความเห็น และช(วงเวลาที่ตองจัดการรับฟiงความคิดเห็นนั้นมีความสําคัญมาก เพราะ
จะตองไม(ชาเกินไปและจะตองมีระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอใหผูที่มีส(วนไดเสียมีโอกาสในการเขามามี
ส(วนร(วมในการแสดงความเห็นต(อร(างกฎหมาย
2.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ
ขอมูลของหน(วยงานราชการอื่นๆ
ในการทํา RIA จะตองมีการสํารวจขอมูลที่มีอยู(แลว ทั้งที่อยู(กับหน(วยงานราชการ
บริษัทที่ปรึกษาเอกชน หรือ สมาคมธุรกิจ ฯลฯ
•

การทบทวนวรรณกรรม
เนื่องจากในปiจจุบันมีการทํา RIA อย(างแพร(หลาย การหาตัวอย(างรายงาน RIA ของ
กฎหมายที่มีการประเมินในต(างประเทศจากอินเทอร$เน็ตมีโอกาสเปนไปไดสูง
•

ประสบการณ$ในต(างประเทศ
โดยทั่วไปแลว กฎหมายที่มีการพิจารณาว(ามีความเหมาะสม คุมค(า หรือไม(นั้นมักมี
อยู( แ ลวในต( า งประเทศ การศึ ก ษาประสบการณ$ ใ นการนํ า กฎหมายดั ง กล( า วมาบั ง คั บ ใชจะเปน
ประโยชน$อย(างยิ่งในการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกฎหมายดังกล(าว
•

2.5 หนKวยงานที่จัดทํา RIA
หน(วยงานใดควรเปนผูจัดทํา RIA? รูปแบบขององค$กรที่รับผิดชอบในการจัดทํา RIA ในแต(ละ
ประเทศใน OECD แตกต(างกันไป แต(ส(วนมากแลวจะเปนหน(วยงานภาครัฐ คือ หน(วยงานในระดับ
กรมในกระทรวง หรื อ หน( ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลในรายสาขา เช( น คณะกรรมการกิ จ การพลั ง งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย$และตลาดหลักทรัพย$ซึ่งเปนหน(วยงานที่ออกกฎหมายหรือระเบียบจะ
เปนผูดําเนินการเอง โดยองค$กรเหล(านี้จะมีหน(วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํา RIA โดยเฉพาะ
แมบางประเทศอาจว(าจางบริษัทที่ปรึกษาเอกชนเขามาจัดทํา RIA ในช(วงแรก แต(ต(อมาก็จะพัฒนาขีด
ความสามารถในส(วนราชการเอง
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เพื่ อ ใหการจั ด ทํ า RIA มี ม าตรฐานเดี ย วกั น บางประเทศจะมี ห น( ว ยงานกลางที่ ใ ห
การสนับสนุนรวมทั้งตรวจสอบการจัดทํา RIA ของหน(วยงานที่ออกกฎหมาย หน(วยงานกลางดังกล(าว
มักสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ สํานักงบประมาณ หน(วยงานดังกล(าวจะตองมีความสามารถใน
เชิงเทคนิคที่จะประเมินรายงาน RIA ในทุกสาขา และจะตองมีอํานาจในการสั่งการใหหน(วยงานที่
เสนอรายงานตองทําการปรับปรุงหรือแกไขรายงานตามขอเสนอแนะ

2.6 ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
ขั้นตอนในการทํา RIA สามารถแบ(งไดเปน 2 ขั้น ขั้นแรกคือการประเมิน “ความจําเปนใน
การออกกฎหมาย” ขั้นที่สองคือการประเมิน “ความคุมค(าของกฎหมายเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ”
ซึ่ ง จะตองมี วิ ธี ก ารในการคํ า นวณและเปรี ย บเที ย บตนทุ น และผลประโยชน$ ข องทางเลื อ กต( า งๆ
เพื่อที่จะตัดสินใจว(าควรหรือไม(ควรที่จะมีการออกกฎหมายดังกล(าว หรือ ควรที่จะมีมาตรการอื่น
ทดแทนเพื่อแกไขปiญหา
กระบวนการในการทํา RIA ทั้งในส(วนของการประเมินความจําเปนในการออกกฎหมายและ
การเปรียบเทียบความคุมค(าของกฎหมายกับทางเลือกอื่นๆ มีกิจกรรมหลักทั้งหมด 9 กิจกรรมตามที่
ปรากฏในรูปที่ 2.1 ดานล(าง หากิจกรรมแรกอยู(ในส(วนของการประเมินความจําเปนในการออกฎหมาย
และสี่กิจกรรมหลังเปนการประเมินและเปรียบเทียบความคุมค(าของการออกกฎหมายกับทางเลือกอื่นๆ
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รูปที่ 2.1 กระบวนการในการจัดทํา RIA
1. วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมาย
2. ลักษณะของปั ญหาที!ตอ้ งการแก้ไข
3. อธิ บายร่ างกฎหมาย อํานาจในการออกกฎหมาย กลุ่มผูท้ ี!จะได้รับ
ผลกระทบ และ แนวทางในการบังคับใช้
4. การประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของ
กฎหมายในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ! งแวดล้อม
และ การบังคับใช้กฎหมาย
5. เปรี ยบเทียบผลประโยชน์และต้นทุน
ในแต่ละมิติ
6. เสนอทางเลือกอื!น รวมถึงแนวทางที!ไม่ตอ้ งใช้
กฎหมายในการแก้ปัญหา
7.เปรี ยบเทียบผลการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของแต่ละ
ทางเลือก
8. เปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าของทางเลือกอื!นๆ กับของ
กฎหมายที!เสนอ
9. อธิ บายขั=นตอนในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่มา: OECD (2004), Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory, note prepared for the OECD Secretariat for the

Public Governance Committee Meeting, ดาวน$โหลดไดที่ http://www.oecd.org/regreform/regulatorypolicy/35258430.pdf, 26 December 2013.
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2.6.1 การประเมินความจําเปhนในการออกกฎหมาย
ก(อนที่จะมีการเก็บขอมู ลเพื่อประเมินผลกระทบของกฎหมาย ควรมีการศึกษาวิเคราะห$
ความจําเปนในการมีกฎหมายนั้นๆ โดยการ (ก) วิเคราะห$ลักษณะของปiญหาที่ทําใหจําเปนตองออก
กฎหมาย และ (ข) วิเคราะห$ความสามารถในการบังคับใชกฎหมายเพื่อแกปiญหาดังกล(าว
(ก) การวิเคราะห$ลักษณะของปiญหา
การวิ เ คราะห$ ใ นส( ว นนี้ จ ะประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงของปi ญ หาที่ ต องการจะแกไขดวย
กฎหมายโดยพิจารณาถึงประเด็นดังต(อไปนี้
- กลุ(มสังคมที่ไดรับความเดือดรอน เช(น กลุ(มผูมีรายไดนอย กลุ(มผูสูงอายุ กลุ(มธุรกิจ
ขนาดย(อม ฯลฯ
- ขนาดของกลุ(มดังกล(าวว(ามีจํานวนสมาชิกมากนอยเพียงใด
- ลักษณะของปiญหาที่กลุ(มสังคมเหล(านี้ตองเผชิญ
- ลักษณะความรุนแรงของปiญหา
- ช(วงระยะเวลาของปiญหาว(ามีลักษณะชั่วคราว หรือ ถาวร
การศึ กษาวิ เ คราะห$ ในส( ว นนี้ จ ะใหภาพถึ งลั กษณะและความรุ น แรงของปi ญ หาที่ ต องการ
กฎหมายเขามาแกไขโดยมีขอมูล เชิงประจักษ$ สนับสนุน ในทางปฏิบัติเ ปนการยากที่ จะระบุไดว( า
ปi ญ หาขนาดใหญ( เ พี ย งใดจึ ง สมควรที่ จ ะมี ก ารออกกฎหมายใหม( อย( า งไรก็ ดี การพิ จ ารณาถึ ง
ความจําเปนในการออกกฎหมายอาจใชปiจจัยเหล(านี้ประกอบการตัดสินใจ
- ขอจํากัดของภาครัฐในการบังคับใชกฎหมายไดอย(างมีประสิทธิภาพ หากมีแนวโนม
ว(า การบังคับใชร(างกฎหมายดังกล(าวจะตองใชงบประมาณและบุคลากรจํานวนมาก
เมื่อเทียบกับความรุนแรงของปiญหาอาจไม(คุมค(า
- ขนาดและความรุ น แรงของปi ญ หาเที ย บกั บ กรณี ปi ญ หาอื่ น ๆ ที่ จํ า เปนตองมี
การบัญญัติกฎหมายใหม(เช(นเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถจัดลําดับความจําเปนและ
เร(งด(วนในการตรากฎหมายและในการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐในการผลักดัน
และในการบังคับใชกฎหมาย ความสามารถของคนในกลุ(มที่ไดรับผลกระทบในการ
แกไขปi ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ไดเอง เช( น ปi ญ หาการจั ด สรรทรั พ ยากรน้ํ าในพื้ น ที่ อ าจไม(
จําเปนตองมีกฎหมายที่ระบุวิธีการจัดสรรที่เปนธรรม หากชุมชนทองถิ่นสามารถ
ตกลงกันเองได
- ปiญหาที่เกิดขึ้นเปนปiญหาที่ส(งผลกระทบในระยะยาวหรือเปนเพียงปiญหาชั่วคราวที่
เกิดจากปiจจัยภายนอก กฎหมายหลายฉบับมักออกมาเพื่อแกปiญหาชั่วคราวเท(านั้น
หากแต(สรางภาระตนทุนแก(ภาครัฐอย(างถาวร
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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หากพิจารณาจากประเด็นดังกล(าวขางตนแลวเห็นว(าควรมีการออกกฎหมายใหม( ขอพิจารณา
ต(อไปคือ การออกกฎหมายใหม(จะตองช(วยแกไขปiญหาที่เกิดขึ้นไดโดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นและ
ทางเลือกในการแกไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดวย กล(าวคือ ผลประโยชน$ที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย
จะตองมากกว(าตนทุนที่เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงสมาชิกในสังคมทั้งหมด ไม(ใช(เพียงกลุ(มบุคคลบางกลุ(มที่
ไดรับผลกระทบเท(านั้น
2.6.2 การคํานวณและเปรียบเทียบผลประโยชนและตนทุนในการออกกฎหมาย
ขอมู ล ที่ ใ ชในการเปรี ย บเที ย บผลประโยชน$ แ ละตนทุ น ในการออกกฎหมายและการใช
เครื่องมืออื่นๆ สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก( ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ
ขอมูลเชิงปริมาณจะถูกนําเสนอในรูปของตัวเลข ซึ่งมีประโยชน$ต(อผูกําหนดนโยบายเนื่องจากเปน
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห$ขนาดของผลประโยชน$และตนทุนใหเขาใจไดง(าย โดยเฉพาะ
หากผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น สามารถคํ า นวณไดเปนจํ า นวนเงิ น จะทํ าใหสามารถเปรี ย บเที ย บตั ว เลข
ผลกระทบของการออกกฎหมายหรือกฎหมายที่ต(างกันได ดังนั้น ผูประเมินจึงควรเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณในดานต(างๆ อาทิ ขนาดของปiญหา ตนทุนในการออกกฎหมาย ผลประโยชน$ที่คาดว(าจะ
ไดรับ เปนตน อย(างไรก็ตาม ประสบการณ$ของหลายกรณีพบว(าไม(สามารถเก็บขอมูลในเชิงปริมาณได
ครบทุ ก ขั้ น ตอน จึ ง จํ า เปนตองใชขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพประกอบการวิ เ คราะห$ ผ ลกระทบดวย แต(
การวิเคราะห$ขอมูลเชิงคุณภาพจะคํานวณไดค(อนขางยาก จึงตองมีการนําเสนอขอมูลใหชัดเจนและ
ตรงประเด็นที่สุด
การวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุนที่มีการใชอย(างแพร(หลายมี 3 วิธี คือ การวิเคราะห$
ผลประโยชน$และตนทุนในการออกกฎหมาย (Benefit-Cost Analysis หรือ BCA) การวิเคราะห$
ตนทุนในการออกกฎหมายอย(างเดียว (Cost-effectiveness analysis หรือ CEA) และการวิเคราะห$
Multi-criteria analysis (MCA)
(ก) Benefit-Cost Analysis (BCA)
BCA สามารถใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของผูกําหนดนโยบายและใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดทํา RIA ดวย การจัดทํา RIA อยู(บนพื้นฐานของการนําหลักผลประโยชน$และตนทุนมาใช
กล(าวคือ จุดประสงค$ของการจัดทํา RIA คื อเพื่อใหมั่นใจว(าการออกกฎหมายสามารถก(อใหเกิ ด
ผลประโยชน$มากกว(าตนทุน รวมทั้งสังคมโดยรวมจะตองไดรับสิ่งที่ดีขึ้นจากการออกกฎหมาย ดังนั้น
ผูที่มีอํานาจตัดสินใจจึงควรประเมินผลภายใตจุดประสงค$นี้ โดยการตอบคําถามว(ามีความมั่นใจหรือไม(
ว(ากฎหมายดังกล(าวก(อใหเกิดประโยชน$มากกว(าตนทุน หากยังไม(สามารถตอบคําถามไดอย(างชัดเจนก็
อาจพิจารณาไดว(ายังไม(ควรมีการออกกฎหมายดังกล(าว
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หากไม(มีการจัดทํา RIA อาจทําใหเกิดความเสี่ยงที่ตนทุนจะมากกว(าผลประโยชน$ที่ไดรับ ซึ่ง
เปนช( องทางใหผู ที่ ไดรั บ ประโยชน$ จ ากการออกกฎหมายรี บ ผลั กดั น ใหมี การออกกฎหมายนั้ น ขึ้ น
ในขณะที่ผูที่แบกภาระตนทุนอาจไม(ไดตระหนักถึงขนาดของตนทุนที่เพิ่มมากขึ้นได กรณีเช(นนี้ ผูที่
แบกรั บ ตนทุ นอาจจะไม( ไดต( อตานการออกกฎหมาย โดยเฉพาะอย( างยิ่ ง หากพวกเขาไม(ส ามารถ
รวมกลุ(มกันเพื่อใหมีอํานาจต(อรองหรือเรียกรองต(อภาครัฐ
BCA เปนเครื่องมือที่ดีสําหรับการจัดทํา RIA เนื่องจากเปนวิธีการพื้นฐานในการคํานวณ
ผลประโยชน$และตนทุนในเชิงปริมาณในรูปแบบของตัวเงิน และนํามาเปรียบเทียบระหว(างช(วงเวลา
ต(างๆ ได รวมทั้งเปนตัวช(วยในการพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกอื่นๆ สําหรับผูกําหนดนโยบายดวย
OECD ไดจัดทํารายการตรวจสอบผลประโยชน$และตนทุนที่อาจเปนผลกระทบจากการออกกฎหมาย
ต(อกลุ(มผูมีส(วนไดเสียแต(ละกลุ(มดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 รายการตรวจสอบผลประโยชนและตนทุนที่อาจเปhนผลกระทบจากการออกกฎหมาย
กลุKมที่ไดรับผลกระทบ
กลุ(มธุรกิจ

-

-

ผูบริโภค

-

รัฐบาล

-
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ตัวอยKางตนทุนที่จะเกิดขึ้น
ตนทุนในการทําความเขาใจกับกฎหมาย (เช(น การจางที่ปรึกษา)
ตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากการมีกฎหมาย เช(น ในกรณีของกฎหมายที่จํากัดการ
แข(งขันในตลาดสินคาวัตถุดิบนั้นๆ
ตนทุนการผลิตที่เพิม่ ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การขนส(ง หรือ
การตลาดเพื่อเปนไปตามกฎหมาย เช(น การออกกฎหมายหามใชแอสเบสทอสในการ
ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
รายไดที่สญ
ู เสียจากการจํากัดการเขาถึงตลาด เช(น กฎหมายหามโฆษณาสินคาบาง
ประเภท
ค(าใบอนุญาตหรือค(าธรรมเนียมอื่นๆ
ตนทุนในการตรวจสอบเพื่อใหมีการดําเนินการไปตามกฎหมาย เช(น กฎหมายปLองกัน
การฟอกเงินที่กําหนดใหธนาคารพาณิชย$ตองตรวจสอบและส(งรายงานการประกอบ
ธุรกรรมทางการเงินที่น(าสงสัยหรือที่มีวงเงินเกิน 2 ลานบาท เปนตน
ราคาสินคาและบริการที่สูงขึ้น เช(น ในกรณีที่มีการหามใชแอสเบสทอสในการผลิต
กระเบื้องมุงหลังคาทําใหผูเลี้ยงสุกรตองใชสินคาทดแทนที่มีราคาที่สงู กว(า
ความหลากหลายของสินคาที่ลดลง
ความล(าชาในการเขาสูต( ลาดของผลิตภัณฑ$ใหม( เช(น ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตอง
มีการทดสอบคุณภาพของสินคาก(อนวางตลาด
ตนทุนในการบังคับใชกฎหมายรวมถึง ตนทุนในการใหขอมูลแก(ธุรกิจ การฝoกอบรม
เจาหนาที่ของรัฐ และ การออกใบอนุญาต หรือ การรับรองคุณภาพของสินคา
ตนทุนในการตรวจสอบว(ามีการดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายจริง
ตนทุนในการตรวจสอบและดําเนินการทางกฎหมายในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย
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กลุKมที่ไดรับผลกระทบ
อื่นๆ

-

กลุKมที่ไดรับผลกระทบ
กลุ(มธุรกิจ

-

-

ผูบริโภค

-

รัฐบาล

-

อื่นๆ

-

ตัวอยKางตนทุนที่จะเกิดขึ้น
ตนทุนที่เกิดจากการแข(งขันที่ลดลง เช(น กฎหมายที่จํากัดการลงทุนของคน
ต(างดาวทําใหการแข(งขันในตลาดลดลง
ตนทุนที่เกิดจากความเหลื่อมล้ําของภาระตนทุน เช(น กฎหมายบางฉบับก(อใหเกิด
ตนทุนแก(ผูมีรายไดนอย เช(น กฎหมายหามบุกรุกที่ปqา เปนตน
ผลกระทบทางลบต(อการทํานวัตกรรมหรือการพัฒนาสินคาใหม(ๆ เช(น การที่กฎหมาย
แข(งขันฯ หามธุรกิจร(วมมือกันในการทําวิจัยและพัฒนา
ตัวอยKางผลประโยชนที่จะเกิดขึน้
การลดอุบตั ิเหตุและการไดรับบาดเจ็บในที่ทํางาน อันจะมีผลต(อการเพิ่ม
ผลิตภาพในการผลิต เช(น กฎหมายที่กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่
ก(อสราง
การเพิ่มการเขาถึงขอมูลตลาด อันมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือในการ
กระจายสินคา
การเพิ่มประสิทธิภาพจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปLองกันการผูกขาด
อัตราค(าบริการหรือราคาสินคาทีล่ ดลงจากกฎหมายที่ปLองกันการผูกขาดในตลาด
สินคาที่มีความปลอดภัยจากกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ําของ
สินคา
ขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับสินคาหรือบริการทีส่ มบูรณ$มากขึ้นทําใหผูบริโภคสามารถ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาอย(างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช(น การออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการติดฉลากสินคา เปนตน
สุขภาพของประชากรทีด่ ีขึ้น ส(งผลใหตนทุนในการรักษาพยาบาลต่าํ ลง เช(น กฎหมาย
ที่ขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่
ขอมูลที่รัฐไดรับมีความครบถวนสมบูรณ$มากขึ้น ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในเชิง
นโยบายไดอย(างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช(น กฎหมายที่กําหนดใหสถานพยาบาลทุก
แห(งตองจัดทําบัญชีรายรับรายจ(ายที่เปนมาตรฐานสากล
การแข(งขันในตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากกฎหมายปLองกันการผูกขาด หรือ
การตกลงราคาร(วมกัน
การลดความเหลื่อมล้ําของรายไดของประชากร ในกรณีที่กฎหมายเอื้อประโยชน$ใหแก(
ผูที่มีรายไดนอย เช(น กฎหมายที่จดั ตั้งกองทุนชราภาพสําหรับลูกจางนอกระบบ
เปนตน

ที่มา: OECD (2008), Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA), p. 10-11,
Organisation for Economic Co-operation and Development, version 1.0, October 2008. ดาวน$โหลดไดที่
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf, 26 December 2013.
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(ข) Cost-effectiveness analysis (CEA)
CEA คือวิธีการในการประเมินกฎหมายที่ใชขอมูลและความเชี่ยวชาญนอยกว(าการทํา BCA
มาก ทํ า ใหเปนวิ ธี ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ หน( ว ยงานที่ มี ท รั พ ยากรงบประมาณและบุ ค ลากรที่ มี
ความเชี่ยวชาญจํากัด CEA จะเปนการประเมินเฉพาะในส(วนของ “ตนทุน” ในการตรากฎหมายและ
ตนทุนของทางเลือกอื่นๆ เท(านั้น โดยมีขอสมมติฐานว(ามีความจําเปนตองมีการออกกฎระเบียบของ
ภาครัฐเพื่อที่จะแกไขปiญหา การตัดสินใจจึงอยู(ที่ว(า กฎหมายหรือเครื่องมือของรัฐในรูปแบบใดจะ
สามารถแกไขปiญหาไดโดยมีตนทุนที่ต่ําที่สุด ตัวอย(างเช(น รัฐมีนโยบายที่ชัดเจนว(าจะตองลดอัตรา
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ข องรถจั ก รยานยนต$ แต( แ นวทางในการดํ า เนิ น การอาจเลื อ กระหว( า งการ
ออกกฎหมายใหยึดใบขับขี่ผูขับขี่จักรยานยนต$ ที่เกิดอุบัติเหตุบ(อยครั้ง หรือ ออกกฎหมายใหบริษัท
ประกันภัย เปนตน
ไม(ว(าการวิเคราะห$จะใชวิธีแบบ BCA หรือ CEA สุดทายแลว ผลการวิเคราะห$จะทําใหไดผล
กระทบในทางบวก (ผลประโยชน$) และผลกระทบในทางลบ (ตนทุน) ในการออกกฎหมายในดาน
ต(างๆ ซึ่งสามารถนํามาสรุปเพื่อใชในการเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ ในรูปแบบของตารางไดดัง
ตัวอย(างตารางที่ 2.3 ดานล(าง
ตารางที่ 2.3 ผลการประเมินความคุมคKาของการออกกฎหมายหรือทางเลือกอื่นๆ
ผลกระทบทางบวกในเชิง
ปริมาณ และ ในเชิงคุณภาพ

ผลกระทบทางลบในเชิงปริมาณ
และ ในเชิงคุณภาพ

ธุรกิจ ผูบริโภค หน(วยงานราชการ
ที่ตองบังคับใชกฎหมาย
การคลัง
การจางงาน
ขี ด ความสามารถในการแข( ง ขั น
ของภาคธุรกิจ
การพัฒนาในระดับภูมิภาค
สิ่งแวดลอม
ผลประโยชน$/ตนทุนสุทธิ
ที่มา: OECD (2008), Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA), Organisation for
Economic Co-operation and Development, version 1.0, October 2008. ดาวน$ โ หลดไดที่
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf, 26 December 2013.

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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เมื่ อไดผลการประเมิ น ผลดี ผ ลเสี ย ของร( า งกฎหมายแลว ขั้ น ตอนต( อไปคื อการวิ เ คราะห$
ทางเลือกอื่นๆ ซึ่งสามารถทดแทนการออกกฎหมายที่อาจพิจารณานั้นมีหลากหลาย แต(ทางเลือกที่
มักจะสามารถใชทดแทนการออกกฎหมายไดแก(
• การใหขอมูลข(าวสารผ(านการประชาสัมพันธ$กับประชาชนเพื่อที่จะใหตระหนักถึง
ปiญ หา เช( น การประชาสั มพั นธ$ เ กี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งทางสุ ขภาพจากการใชยา
ลดน้ําหนักชนิดหนึ่ง
• ใหขอมูลในรายละเอียดแก(ผูบริโภคโดยตรงเพื่อที่จะสามารถคุมครองตนเองได เช(น
การกําหนดสินคาที่อาจเปนอันตรายระบุขอควรระวังในการใชสินคาไวในฉลากใน
กล(องแทนการหามขายสินคา
• กําหนดใหผูขายสินคาจะตองชี้แจงความเสี่ยงในการใชสินคาแก(ผูบริโภคก(อนที่จะ
จําหน(ายสินคาดังกล(าว
• กําหนดใหสินคาดังกล(าวตองเสียภาษีสรรพสามิตเพื่อลดปริมาณของอุปสงค$ดังกล(าว
เช( น การจั ด เก็ บ ภาษี สํ าหรั บสิ น คาที่ เปนอั นตรายต( อสุ ขภาพ เช( น บุ ห รี่ และสุ ร า
เปนตน
• ใหการอุ ด หนุ น เพื่ อ ที่ จ ะใหผู บริ โ ภคเลื อ กใชสิ น คาที่ ป ลอดภั ย ต( อ สุ ข ภาพ หรื อ
สิ่งแวดลอม เช(น การอุดหนุนการใชพลังงานที่สะอาด น้ํามันผสมเอทานอล เปนตน
แทนการออกกฎหมายหามหรือจํากัดปริมาณการจําหน(ายพลังงานที่ไม(สะอาด
• ส( ง เสริ ม ใหสมาคมการคาออกกฎหมายเพื่ อ ใหสมาชิ ก สมาคมปฏิ บั ติ ต าม เช( น
การส(งเสริมใหสมาคมรานขายยาออกแนวทางปฏิบัติในการขายยาที่มีความเสี่ยง
ดานสุขภาพหากมีการบริโภคในปริมาณที่ไม(เหมาะสม หรือ ไม(เปนไปตามขอกําหนด
ทางเลือกต(างๆ ที่นําเสนอมาขางตนนี้ แตกต(างกันที่ระดับและรูปแบบของการแทรกแซงของ
ภาครั ฐ บางทางเลื อก เช( น การสนั บ สนุ น ใหภาคเอกชนออกแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ แกไขปi ญ หา เปน
ทางเลือกที่มีการแทรกแซงของภาครัฐนอยที่สุด เนื่องจากรัฐมักมีแนวโนมที่จะใชอํานาจมหาชนใน
การแกไขปiญหาโดยขาดการคํานึงถึงความจําเปน และตนทุนในการบังคับใชกฎหมายหรือระเบียบที่
สรางขึ้นมา การพิจารณาทางเลือกอื่นๆ จึงมีความสําคัญในการกลั่นกรองมิใหมีการตรากฎหมายที่
คุมเขมเกินไป ทําใหเกิดการบิดเบือนของตลาด ธุรกิจตองแบกรับภาระตนทุนในการปรับตัวใหเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎหมาย และ ภาครัฐเองมีตนทุนค(าใชจ(ายในการบังคับใชกฎหมายโดยไม(จําเปน
เมื่ อมี การกํ าหนดทางเลื อกอื่ นๆ และมีการประเมิ นผลดี ผ ลเสีย ของแต(ล ะทางเลือกแลว
ขั้นตอนต(อไปคือการนําผลการประเมินผลกระทบของร(างกฎหมายที่เสนอและของทางเลือกต(างๆ มา
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เปรียบเทียบกัน การเปรียบเทียบความคุมค(าของแต(ละทางเลือกนั้นจะตองมีความชัดเจน และผล
การประเมินของทุกทางเลือกควรที่จะมีการนําเสนอในหน(วยเดียวกัน เช(น เปนหน(วยของเงินตรา
เปนตน
(ค) Multi-criteria analysis
Multi-criteria analysis (MCA) เปนการวิเคราะห$ที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค$ของนโยบาย
เพื่อนํามากําหนดปiจจัยหรือบรรทัดฐานที่จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค$เหล(านั้น โดยจะ
มีเกณฑ$ของแต(ละวัตถุประสงค$ซึ่งจะถูกจัดลําดับหรือถ(วงน้ําหนักตามความสําคัญโดยเปรียบเทียบกัน
ทางเลือกต(างๆ ในการดําเนินการตามนโยบายจะถูกใหคะแนนตามเกณฑ$ต(างๆ โดยการถ(วงน้ําหนัก
ซึ่งผลลัพธ$ที่ไดจะเปนทางเลือกที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค$ไดมากที่สุด
ในทางปฏิบัติ การแปลงผลกระทบในเชิงคุณภาพเปนหน(วยเงินตราทั้งหมดมีโอกาสเปนไป
ไดนอย ในกรณีดังกล(าว การเปรียบเทียบความคุมค(าของแต(ละทางเลือกจะตองใชวิธี multi-factor
analysis ซึ่งมีขั้นตอนหลักดังนี้
- กําหนดหลักเกณฑ$ในการเปรียบเทียบระหว(างทางเลือก เช(น ใหความสําคัญที่สุดกับ
เรื่องสิ่งแวดลอม รองลงมาคือเรื่องการจางงาน ฯลฯ ทางเลือกที่มีผลกระทบดานลบ
ต(อกลุ(มผูมีรายไดนอยจะไม(ไดรับการพิจารณา
- กําหนดน้ําหนักของแต(ละตัวแปรที่ชัดเจน
- เปรียบเทียบคะแนนของแต(ละทางเลือกที่คํานวณตามเกณฑ$ของการถ(วงน้ําหนักที่
กําหนดไว
ตารางที่ 2.4 เปนตัวอย(างของ MCA ซึ่งพิจารณาทางเลือกของปiญหาในการปรับปรุงคุณภาพ
ช(องปาก (dental health) ประกอบดวย 3 ทางเลือก 1) ออกกฎหมายเพื่อกําหนดใหบริษัทน้ําผสม
ฟลูออไรด$ลงในน้ําดื่ม 2) ปรับปรุงการโฆษณาของรัฐบาลเพื่อรณรงค$ใหประชาชนแปรงฟiนดวยยาสีฟiน
ที่ มี ส( ว นผสมของฟลู อ อไรด$ แ ละพบทั น ตแพทย$ อ ย( า งสม่ํ า เสมอ 3) ออกนโยบายเพื่ อ กํ า หนดให
หน( ว ยงานรั ฐ บาลส( ว นทองถิ่ น ใหบริ การตรวจฟi น ฟรี แก( ผู ยากจน โดยกํ า หนดบรรทั ดฐานไว 5
บรรทัดฐาน ซึ่ง 2 บรรทัดฐานที่สําคัญที่สุดคือ ประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพช(องปากและ
ตนทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น การถ( ว งน้ํ า หนั ก จึ ง มี ม ากที่ สุ ด ทางเลื อ กที่ 1 ไดคะแนนมากที่ สุ ด เพราะ
ถู กพิ จ ารณาว( า เปนทางเลื อกที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพในการบรรลุ 2 บรรทั ดฐานที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด รวมทั้ ง มี
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพช(องปากของกลุ(มผูยากจนดวย
ส(วนทางเลือกที่ 3 มีประสิทธิภาพเช(นกันเนื่องจากบรรลุบรรทัดฐานในการปรับปรุงคุณภาพ
ช(องปากของผูยากจน อย(างไรก็ตาม ทางเลือกนี้ถูกพิจารณาว(าตองใชตนทุนสูงหากตองใหบริการครบ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ตามวัตถุประสงค$ ในขณะที่ทางเลือกที่ 2 ในการรณรงค$ของภาครัฐมีตนทุนนอยกว(าทางเลือกที่ 3 แต(
มีประสิทธิภาพนอยกว(าทางเลือกที่ 1
วิธีหนึ่งที่ใชทดสอบความน(าเชื่อถือของผลลัพธ$ของ MCA คือ การเปรียบเทียบผลที่ไดแบบมี
การถ(ว งน้ําหนั ก กับผลการวิ เคราะห$แบบไม(ถ(วงน้ําหนัก หากทั้ งสองกรณีไดผลลัพธ$ เปนทางเลือก
เดียวกัน ก็ถือว(าผลลัพธ$ค(อนขางน(าเชื่อถือ หากผลลัพธ$ของทั้ง 2 กรณีต(างกันควรพิจารณาบรรทัดฐาน
และเกณฑ$การถ(วงน้ําหนักใหม(ว(าเหมาะสมหรือไม( MCA สามารถวิเคราะห$ไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนั้นจึงนับเปนวิธีที่ดีที่จะมั่นใจไดว(าการวิเคราะห$เชิงคุณภาพไดรับการถ(วงน้ําหนักอย(าง
เหมาะสม
ตารางที่ 2.4 ตัวอยKางการวิเคราะห Multi-criteria analysis
บรรทัดฐาน

ถKวงน้ําหนัก

ทางเลือกที่ 1
กําหนดกฎหมาย
เกี่ยวกับฟลูออไรด

ประสิทธิภาพในการปรับปรุง
สุขภาพช(องปาก

4

5 (20)

3 (12)

3 (12)

ความสามารถในการแกไขปiญหา
ช(องปากที่เกิดขึ้น

2

0 (0)

1 (2)

5 (10)

ความสามารถในการปรับปรุง
สุขภาพช(องปากของกลุ(มผูยากจน

2

4 (8)

2 (4)

5 (10)

ความสามารถในการปรับปรุง
สุขภาพช(องปากในทุกภูมิภาค

1

5 (5)

5 (5)

3 (3)

ตนทุนที่เกิดขึ้น

4

5 (20)

4 (16)

2 (8)

53

39

43

คะแนนที่ไดรับ

ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
รณรงคและโฆษณา ใหบริการ
โดยภาครัฐ
ตรวจฟmนฟรี

ที่มา: OECD (2008), Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA), p.15, Organisation for
Economic Co-operation and Development, version 1.0, October 2008. ดาวน$ โ หลดไดที่
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf, 26 December 2013.

ในกรณีที่ผลประโยชน$ตนทุนมีการนําเสนอตามหน(วยของเงินตรา ควรมีการนําเสนอตัวเลข
เปนรายป^ในช(วง 10 ป^ขางหนาตามตัวอย(างในตารางที่ 2.5 อย(างไรก็ดี สําหรับมาตรการหรือนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับผลประโยชน$ในระยะยาว เช(น การออกกฎหมายปฏิรูประบบบํานาญ ระยะเวลาในการ
เปรียบเทียบจะตองยาวพอที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน$จากกฎหมายไดอย(างครบถวน
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ตารางที่ 2.5 ตัวอยKางตารางเปรียบเทียบผลประโยชนและตนทุนของแตKละทางเลือก
ทางเลือก

ตนทุนเฉลี่ยรายปn

ผลประโยชนเฉลี่ยรายปn

1. ไม(ออกกฎหมาย
2. ออกกฎหมาย
3. ออกแนวปฏิบัติของภาค
ธุรกิจ
ที่มา: OECD (2008), Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA), Organisation for
Economic Co-operation and Development, version 1.0, October 2008. ดาวน$โหลดไดที่
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf, 26 December 2013.

2.7 การพิจารณาผลกระทบในเชิงสังคมและการเยียวยาผูที่เสียประโยชนจากกฎหมาย
การออกกฎระเบียบในการกํากับดูแลของภาครัฐย(อมมีผูไดประโยชน$และผูเสียประโยชน$ แต(
การวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุนโดยทั่วไปมักไม(ไดใหความสําคัญกับประเด็นว(าใครไดประโยชน$
และใครเสียประโยชน$ หากผลการประเมินชี้ว(าการกํากับดูแลของภาครัฐสามารถสรางประโยชน$
มากกว(าตนทุนแลว การออกกฎระเบียบดังกล(าวก็มีความเหมาะสมเพราะจะทําใหเกิดผลประโยชน$
สุทธิต(อสังคมโดยรวม
การวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุนในลักษณะดังกล(าวมุ(งเปLาไปที่ประเด็นของประสิทธิภาพ
ในเชิงเศรษฐกิจมากกว(าประเด็นเชิงสังคม ตัวอย(างเช(น การขึ้นราคาก•าซหุงตมจะช(วยใหผูผลิตก•าซมี
รายไดมากขึ้นและมีแรงจูงใจที่จะผลิตและจําหน(ายก•าซในประเทศมากขึ้นทําใหสามารถลดการนําเขา
ก•าซจากต(างประเทศซึ่งมีราคาสูง และลดภาระทางการคลังของภาครัฐที่ตองชดเชยส(วนต(างระหว(าง
ราคาก• าซนํา เขาและราคาก• าซที่ สามารถขายไดในประเทศ ผูที่ เ สีย ประโยชน$ คือผู ที่ ใชก•า ซหุงตม
บางรายเปนผูที่มีรายไดนอยจากการที่ตองแบกรับภาระค(าใชจ(ายที่มากขึ้น ในกรณีนี้ แมการคํานวณ
ผลประโยชน$และตนทุนชี้ว(าการดําเนินการดังกล(าวก(อใหเกิดประโยชน$สุทธิแก(ประเทศเพราะ “ได
มากกว(าเสีย” แต(ก็จะเกิดคําถามว(า รายไดที่เพิ่มขึ้น 1 บาทของผูผลิตก•าซ (ในกรณีของประเทศไทย
คือ บมจ. ปตท.) นั้นมีค(าเท(ากับค(าใชจ(ายที่เพิ่มขึ้น 1 บาทของผูใชก•าซที่มีรายไดนอยหรือไม( ซึ่งเปน
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับการกระจายรายได
แนวทางในการแกไขปiญหาดังกล(าวมี 2 แนวทาง คือ
(1) ในการคํานวณผลประโยชน$และตนทุนมีการถ(ว งน้ําหนักผลกระทบต(อกลุ(มธุรกิจหรื อ
ประชาชนต(างกัน โดยการใหน้ําหนักผลกระทบต(อธุรกิจขนาดย(อมหรือประชาชนที่มี
รายไดนอยมากกว(าผลกระทบต(อธุรกิจขนาดใหญ(หรือประชาชนที่มีรายไดสูง
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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(2) มีแนวทางและมาตรการในการเยียวยาหรือบรรเทาภาระที่ตกแก(กลุ(มบุคคลหรือธุรกิจที่
เสียประโยชน$
การถKวงน้ําหนัก
การใหน้ําหนักแก(กลุ(มผูไดประโยชน$และกลุ(มผูเสียประโยชน$ที่ต(างกันอาจมีผลทําใหผลการ
ประเมินความคุมค(าของการกํากับดูแลของภาครัฐต(างไปจากเดิม ตัวอย(างเช(นในกรณีของการขึ้น
ราคาก•าซที่ไดกล(าวมาแลวนั้น หากผลการประเมินแสดงว(า การเพิ่มราคาก•าซหุงตมกิโลกรัมละ 1
บาทจะทําใหผูที่ใชก•าซตองแบกรับภาระค(าใชจ(ายเพิ่มขึ้น 1,000 ลานบาทต(อเดือนจากปริมาณการใช
ก•าซ 1 ลานตันต(อเดือน ในขณะที่ ผูประกอบการจะมีรายไดเพิ่มขึ้นเท(ากัน คือ 1,000 ลานบาทต(อ
เดือน ในขณะเดียวกันราคาที่สูงขึ้นทําใหการลักลอบนําก•าซไปขายต(างประเทศเนื่องจากไดราคาสูง
กว( า ลดลง ทํ าใหรั ฐ บาลซึ่ งมี ภ าระในการชดเชยส( ว นต( า งระหว( า งราคาก• า ซนํ า เขากั บ ราคาก• า ซที่
จําหน(ายในประเทศสามารถประหยัดเงินอุดหนุนไดอีก 500 ลานบาทต(อป^ ทําใหการขึ้นราคาก•าซมี
ผลประโยชน$สุทธิ 500 ลานบาทต(อป^ แต(ในกรณีที่มีการใหน้ําหนักแก(ผลกระทบต(อผูใชก•าซหุงตม
มากกว(าผลกระทบต(อผูผลิตและจําหน(ายก•าซ สมมติว(าเปน 1.5 เท(าแลว ผลกระทบทางลบจากการ
ขึ้นราคาก•าซจะเพิ่มขึ้นเปน 1,500 ลานบาทเท(ากับผลประโยชน$ที่คํานวณได ในกรณีตัวอย(างนี้
ความคุมค(าของการขึ้นราคาก•าซจึงขึ้นอยู(กับน้ําหนักที่ใหแก(ผลกระทบต(อผูใชก•าซหุงตมว(ามากหรือ
นอยกว(า 1.5 เท(าของผลกระทบต(อผูผลิตและผูจําหน(ายก•าซ
ในการกําหนดน้ําหนักของกลุ(มผูที่ไดรับผลกระทบว(าควรจะเปนเท(าใดนั้นจะตองมีการจําแนก
กลุ(มผูที่สมควรจะไดรับการถ(วงน้ําหนักที่แตกต(างออกมาอย(างชัดเจนไม(ใช(การ “เหมาเข(ง” เช(น ใน
ตั ว อย( า งของการขึ้ น ราคาก• า ซนั้ น หากรั ฐ ใหความสํ า คั ญ แก( ผ ลกระทบต( อ ผู บริ โ ภคก็ จ ะตองมี
การวิเคราะห$ในรายละเอียดว(ากลุ(มผูซื้อก•าซหุงตมนั้นประกอบดวยประชาชนทั่วไปกี่รายและธุรกิจกี่
ราย และจะตองพิจารณาว(าการขึ้นราคาก•าซนั้นจะทําใหตนทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นเพียงใด และ
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล(าวจะถูกผ(านต(อไปยังผูบริโภคมากนอยเพียงใด หากการศึกษาพบว(าภาคธุรกิจ
จะตองรับภาระตนทุนที่สูงขึ้นเองโดยไม(สามารถผ(านต(อไปยังผูบริโภคดวยขอจํากัดของสภาพการ
แข(งขันในตลาดแลว ผลกระทบต(อภาคธุรกิจที่เปนผูใชก•าซหุงตมที่เสียประโยชน$จากการขึ้นราคาก•าซ
ก็จะไม(ไดรับการถ(วงน้ําหนักที่แตกต(างไปจากผลกระทบต(อผูผลิตก•าซซึ่งเปนผูไดรับผลประโยชน$
อนึ่ ง โดยทั่ ว ไปแลว การโอนยายกํ า ไรจากผู ประกอบการรายหนึ่ ง (ผู ใชก• า ซ) ไปยั ง
ผูประกอบการอีกรายหนึ่ง (ผูผลิตและจําหน(ายก•าซ) ไม(ควรไดรับน้ําหนักที่แตกต(างกันมิฉะนั้นจะเปน
การเลือกปฏิบัติยกเวนในกรณีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย(อมที่รัฐอาจตองการใหความช(วยเหลือ
เปนพิเศษ
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ตัวอย(างของการประเมินผลกระทบของกฎกติกาการกํากับดูแลที่มีผลกระทบต(อกลุ(มผูไดและ
ผูเสียที่มีนัยเชิงสังคมไดแก(กรณีของการมีมาตรการกําหนดโควตาการนําเขารถยนต$ในสหรัฐอเมริกา
ในช( ว งป^ ค.ศ. 1980 เพื่ อคุ มครองอุ ต สาหกรรมรถยนต$ ในประเทศ การประเมิ น ผลกระทบของ
มาตรการดังกล(าวพบว(า ผูบริโภคตองแบกรับราคารถยนต$ที่สูงขึ้นเฉลี่ยแลวประมาณ 105,000 –
204,235 เหรียญ สรอ. ต(อการจางงาน 1 คนต(อป^ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต$ซึ่งเปนวงเงินที่สูง
กว(าเงินเดือนของพนักงานเหล(านั้น5 นอกจากนี้แลว ภาระที่พนักงานอุตสาหกรรมรถยนต$ตองแบกรับ
อาจไม(ไดสูงเท(ากับเงินเดือนที่สูญเสียไปเพราะพนักงานบางรายย(อมสามารถหางานทําใหม(ไดแมอัตรา
เงินเดือนอาจต่ํากว(าเดิม ดังนั้น ในภาพรวมแลว มาตรการในการจํากัดการนําเขารถยนต$เพื่อคุมครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศไม(คุมทุน
อย(า งไรก็ ดี แมการยกเลิ กการคุมครองหรือการปฏิ เสธที่จ ะใหการคุ มครองอุต สาหกรรม
รถยนต$จะเปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงกว(า แต(ปiญหาการตกงานของพนักงานในอุตสาหกรรม
รถยนต$มีผลกระทบค(อนขางรุนแรงเมื่อเทียบกับผลไดจากการซื้อรถยนต$ไดในราคาต่ําลง ในกรณีนี้
อาจมี การใหน้ํ า หนั กผลกระทบต( อพนั กงานมากกว( า ผลกระทบต( อ ผู บริ โ ภค แต( ห ากสุ ด ทายแลว
การคํานวณผลประโยชน$ตนทุนยังคงแสดงว(ามาตรการในการจํากัดการนําเขารถยนต$นั้นไม(คุมทุน รัฐ
ก็ควรจะเดินหนาในการยกเลิกมาตรการดังกล(าวหากแต(ตองหามาตรการในการชดเชยหรือเยียวยาผูที่
ไดรับผลกระทบเพื่อที่จะลดแรงตาน
การเยียวยาหรือการบรรเทาภาระของกฎหมาย
แนวทางการบรรเทาหรือเยียวยาภาระตนทุนหรือค(าใชจ(ายแก(ผูที่เสียประโยชน$นั้นมีวิธีการที่
หลากหลาย โดยแยกไดเปน 4 วิธีการ คือ (1) การใหเงินชดเชย (2) การใหความช(วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอน (3) การใหระยะเวลาในการปรับตัว และ (4) การใหขอยกเวนจากขอบังคับของ
กฎหมาย การเลื อกทางใดทางหนึ่ งขึ้น อยู(กับภาระทางการคลังที่ รัฐตองแบกรั บและผลกระทบต( อ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) การใหเงินชดเชย
การใหเงินชดเชยมักเปนทางเลือกที่ใชกับผูบริโภคที่มีรายไดนอย เพราะมี ความตองการ
การชดเชยที่เปนเงินมากที่สุด การชดเชยนั้นอาจเปนในรูปแบบของการไดรับสิทธิในการซื้อก•าซหุงตม
5

Michael J. Trebilock, Marsha J. Chandler and Robert Howse (2001), Trade and Transitions: A Comparative Anaysis
of Adjustment Policies”, London, Routledge Publication. ดาวน$โหลดไดที่ http://f3.tiera.ru/1/genesis/580584/581000/08d803d00f910dfb0fb36d48ec1623cb, 26 December 2013.
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ในราคาต่ํากว(าราคาที่ขายทั่วไป หรือ การไดรับเงินชดเชยเปนกอน หลักเศรษฐศาสตร$ชี้ว(า การใหเงิน
เปนกอนมีประสิทธิภาพมากกว(าเพราะไม(บิดเบือนกลไกตลาด เช(น ในกรณีที่รัฐมีมาตรการที่อนุญาต
ใหผูมีรายไดต่ํากว(าเกณฑ$ที่กําหนดสามารถซื้อก•าซหุงตมในราคาต่ํากว(าตลาดก็จะทําใหมีการสวมสิทธิ์
โดยภาคธุรกิจอาจว(าจางใหผูมีรายไดนอยซื้อก•าซเพื่อลดตนทุน เปนตน ดังที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ
ไทยที่มีการนําก•าซหุงตมไปใชกับรถยนต$ซึ่งตองซื้อก•าซในราคาที่สูงกว(า
(2) การใหความช(วยเหลือในการปรับตัว
การใหความช(วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม(ใช(เงินมักใชกับธุรกิจหรือแรงงานที่มีโอกาสในการ
สรางรายได การเปO ด เสรี ท างการคาและการลงทุ น ซึ่ งมี ผ ลกระทบต( อ อุ ต สาหกรรมและแรงงาน
ในประเทศดังเช(นในกรณีของการยกเลิกโควตาการนําเขารถยนต$ในสหรัฐอเมริกาที่ไดกล(าวมาแลวนั้น
รั ฐ มั ก มี ม าตรการในการช( ว ยเหลื อ ธุ ร กิ จ และพนั ก งาน เช( น การช( ว ยเหลื อ ในการหางานใหม(
การช(วยเหลือในการฝoกอบรมใหพนักงานที่ถูกปลดออกจากงานสามารถหางานใหม(ได เปนตน การให
ความช(วยเหลือทางการเงินแก(ผูตกงาน เช(น การประกันการว(างงานมักเปนมาตรการระยะสั้นเพราะ
นอกจากจะสรางภาระทางการคลังแลว ยังเปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานที่ตกงานไม(ขวนขวายหา
งานใหม( ซึ่งจะทําใหประเทศสูญเสียแรงงงานที่สามารถสรางรายไดใหแก(ประเทศอีกดวย
(3) การใหระยะเวลาในการเตรียมตัว
การใหระยะเวลาในการเตรี ย มตั วแก( ผู ที่ จะไดรั บผลกระทบในทางลบมั กใชกั บภาคธุ รกิ จ
เนื่องจากการประกอบธุรกิจนั้นจะตองมีการวางแผนล(วงหนา โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการลงทุนสูง จะตองมี
การประมาณการความคุ มค( าของการลงทุ นภายใตสภาพแวดลอมของตลาดที่ คาดการณ$ ล( วงหนา
การเปลี่ ย นแปลงกฎกติ กาของภาครั ฐ ย( อมทํ าใหการประมาณการณ$ ดั งกล( า วคลาดเคลื่ อน ดั งนั้ น
การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบของภาครัฐจึงเปนปiจจัยเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญ ดวยเหตุผลดังกล(าว
การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาการกํากับดูแลที่มีผลกระทบอย(างมีนัยสําคัญต(อธุรกิจ จึงไม(ควรดําเนินการ
อย(างกะทันหัน
ตัวอย(างเช(นในกรณีของการเจรจาการเปOดเสรีการคาและการลงทุนนั้น มักมีระยะเวลาของ
การเปOดเสรีที่ชัดเจนเพื่อใหผูประกอบการมีโอกาสในการปรับตัวเพื่อรองรับกับภาวะการแข(งขันที่จะ
รุนแรงมากขึ้น เช(น กรณีของออสเตรเลียที่มีการกําหนดระยะเวลาในการลดอัตราภาษีศุลกากรที่ให
การคุมครองอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศที่ชัดเจน6เพื่อใหอุตสาหกรรมดังกล(าวมีเวลาปรับตัว หรือ
ในกรณี ข องประเทศไทยไดมี การเจรจาใหมี การเปO ด เสรี ก ารนํ า เขานมผงจากออสเตรเลี ย ภายใต
6

Weller, Sally (2007), Retailing, Clothing and Textiles Production in Australia, Working paper no. 29, Victoria University, Melbourne, สามารถ
ดาวน$โหลดไดที่ http://www.cfses.com/documents/wp29.pdf 26 December 2013.
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ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียในป^ พ.ศ. 2567 หรือ 20 ป^หลังจากที่มีการลงนามในขอตกลง
การคาเสรีในป^ พ.ศ. 2547 เนื่องจากผูผลิตนมโคในออสเตรเลียมีตนทุนต่ํากว(าผูผลิตในประเทศไทย
อย( างมีนั ยสํ าคั ญ แต(เ นื่องจากรัฐ บาลมิ ไดมีมาตรการใดๆ ในการรองรั บการเปO ดเสรี ที่จ ะเกิด ขึ้ น7
การผ(อนระยะเวลาการเปOดเสรีดังกล(าวจึงไม(เปนประโยชน$ใดๆ ในการใหโอกาสผูผลิตในประเทศ
ปรับตัว
(4)

การใหการยกเวนจากการบังคับของกฎหมายแก(ผูประกอบการรายเดิม (Grandfather Clause)

การใหการยกเวนจากขอบั ง คั บ ของกฎหมายแก( ผู ประกอบการรายเดิ ม ในตลาดอาจมี
ความจําเปนหากผูประกอบการรายเดิมมีค(าใชจ(ายในการปรับตัวสูงมาก เช(น ในกรณีที่ประเทศไทยมี
ดํ า ริ ที่ จ ะเปลี่ ย นนิ ย ามของนิ ติ บุ ค คลต( า งชาติ ต าม พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การของคนต( า งดาว
พ.ศ. 2542 ใหเขมงวดมากขึ้น โดยใหนับรวมถึงการถือหุนทางออมและการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ดวยจากเดิมที่พิจารณาเฉพาะจากการถือหุนสามัญเท(านั้น การเปลี่ยนแปลงนิยามดังกล(าวจะส(งผลให
นิติบุคคลไทยจํานวนมากกลายเปนนิติบุคคลต(างดาวเนื่องจากการพิจารณาหุนส(วนต(างชาติแบบใหม(
ทําใหสัดส(วนหุนส(วนต(างชาติที่คํานวณไดเกินกึ่งหนึ่ง แมมาตรการดังกล(าวจะช(วยปLองกันการถือหุน
แทนและนิยามดังกล(าวก็สอดคลองกับมาตรฐานสากล แต(จะมีผลทําใหเกิดการถอนทุนครั้งใหญ(ของ
ผู ถื อหุ นต( า งชาติ ในธุ ร กิ จ บริ การซึ่ งมี ขอจํ า กั ด หุ นส( ว นต( า งชาติ ไ วไม( เ กิ น กึ่ งหนึ่ ง ซึ่ งอาจทํ าใหเกิ ด
ความเสียหายแก(เศรษฐกิจในภาพรวม การใหการยกเวนการถือหุนของต(างชาติที่มีอยู(เดิมจะช(วย
ปLองกันมิใหเกิดปiญหาดังกล(าวได

2.8 ตัวอยKางรายงานการประเมินผลกระทบของกฎหมายในตKางประเทศ
ในประเทศที่พัฒนาแลว การออกกฎหมายใดๆ จะตองมีการประเมินผลกระทบต(อกลุ(มผูที่
เกี่ยวของ และต(อเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง ในเว็บไซต$จึงมีรายงานการประเมินผลกระทบของ
การออกกฎ ระเบียบของหน(วยงานของรัฐต(างๆ จํานวนมาก เช(น ในการกําหนดมาตรฐานการปล(อย
ก•าซเรือนกระจกและประสิทธิภาพในการเผาผลาญเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่มีเครื่องยนต$ขนาดใหญ(
(เช(น รถบรรทุก) ของสํานักงานการขนส(งและคุณภาพอากาศ กระทรวงสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา
ไดมีการจัดทํารายงานผลกระทบของการกําหนดมาตรฐานดังกล(าวต(อตนทุนในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทรถบรรทุก เพื่อที่จะคํานวณตนทุนต(อหน(วยในการลดก•าซเรือนกระจก (ดอลลาร$ต(อตัน) รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบในดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมดวย รายงานดังกล(าวมีความยาวเกือบ 400 หนา8
7

8

ในทางตรงกันขาม การเพิ่มราคาประกันนมโคสดยิ่งทําใหมีผูเลี้ยงโคนมที่มีตนทุนสูงเขามาในธุรกิจมากขึ้นอย(างต(อเนือ่ ง
Draft Regulatory Impact Analysis: Proposed Rulemaking to Establish Greenhouse
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ออสเตรเลียเปนประเทศที่มีการทํา RIA อย(างเปนระบบ เว็บไซต$ของรัฐบาลมลรัฐวิกตอเรียได
อัปโหลดรายงาน RIA ทุกฉบับไวที่เว็บไซต$ www.vcec.vic.gov.au คณะผูวิจัยไดเลือกรายงานหนึ่ง
ฉบับซึ่งอ(านเขาใจง(ายมาเปนตัวอย(างในการจัดทํา RIA ตามที่ปรากฏในหัวขอต(อไปนี้
2.8.1 กฎหมายการปฏิรู ประบบการศึก ษาแบบโฮมสคูลของมลรั ฐวิ ค ตอเรี ย ประเทศ
ออสเตรเลีย9
กฎหมายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ป^ พ.ศ. 2549 ของมลรัฐวิกตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย (Education and training reform Act 2006) ระบุวัตถุประสงค$ในการใหการศึกษา
อย( า งมี คุณภาพและโอกาสในการเรี ย นรู สํ า หรั บ ประชากรในมลรั ฐ ทุ กคน ซึ่ ง หมายรวมถึ งการให
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและแบบโฮมสคูล (Home school) ที่ผูปกครองจัดการศึกษาใหลูก
ที่บานโดยไม(ตองไปโรงเรียน
กฎหมายฉบับนี้มีจุดอ(อนที่มิไดกําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนการศึกษาแบบโฮมสคูล ทําให
รัฐบาลไม(ทราบขอมูลเกี่ยวกับ จํานวนนักเรียนในระบบโฮมสคูลและคุณภาพของการศึกษาที่ บาน
เนื่องจากที่ผ(านมามีการขึ้นทะเบียนการศึกษาแบบโฮมสคูลโดยสมัครใจเพียง 100 กว(ารายเท(านั้น
ดวยเหตุ ผลดังกล( าว จึ งมี การเสนอร(า งกฎหมายการปฏิ รูป การศึกษาและการเรี ยนรูแบบ
โฮมสคูล (the proposed Education and training reform (Home Schooling) regulations
2006) ซึ่งบังคับใหมีการจดทะเบียนการศึกษาแบบโฮมสคูลเพื่อช(วยใหรัฐบาลสามารถจัดเก็บขอมูล
ของเด็กที่ไดรับการศึกษาแบบโฮมสคูลไดอย(างครบถวน และสามารถแยกแยะความแตกต(างระหว(าง
เด็กที่ไดรับการศึกษาแบบโฮมสคูลกับเด็กที่ไม(ไดไปโรงเรียนและไม(ไดรับการศึกษา (truants) หากร(าง
กฎหมายผ(านการบังคับใชจะช(วยใชรัฐบาลสามารถวางแผนการใหการศึกษาแก(เด็กในมลรัฐไดอย(าง
ทั่วถึง
ทั้ ง นี้ ไดมี ก ารจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบของการออกกฎหมายดั ง กล( า ว
ซึ่งมีหลักเกณฑ$ที่สอดคลองกับหลักเกณฑ$ของ OECD ที่ไดกล(าวมาแลว โดยมีรายละเอียดดังนี้

Gas Emissions Standards and Fuel Efficiency Standards for Medium and Heavy Duty Engines and Vehicles ดาวน$
โหลดไดที่ www.nhtsa.gov/staticfiles/rulemaking/.../HD_FE_GHG_DRIA_101025.pdf 26 December 2013.
9
ที่มา: Registration of home schooling Regulatory Impact Statement, Department of Education, Australia, February
2007. สามารถดาวน$โหลดไดที่ http://www.vcec.vic.gov.au/CA EAF C B /WebObj/HomeSchoolingRIS/
$File/Home% Schooling% RIS.pdf 26 December 2013
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1. วัตถุประสงค6ในการออกกฎหมาย
ร(างกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค$เพื่อ
-

-

-

-

ใหมั่ น ใจว( า ผลลั พ ธ$ ข องการใหการศึ ก ษาอย( า งมี คุ ณ ภาพสํ า หรั บ เด็ ก ในระบบ
โฮมสคูล และเด็กที่ไม(ไดรับการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและความคุมค(าสําหรับผูที่มี
ส(วนไดเสียและผูเสียภาษี
เติมเต็มวัตถุประสงค$ในการใหการศึกษาอย(างมีคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู
สํ า หรั บ ประชากรในมลรั ฐ ทุ ก คนภายใตกฎหมายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและ
การเรียนรู ป^ พ.ศ. 2549
แยกแยะความแตกต(างระหว(างเด็กในระบบโฮมสคูลกับเด็กที่ไม(ไดรับการศึกษา
เพื่ อ ช( ว ยใหรั ฐ บาลเขาใจสภาพปi ญ หาของเด็ ก ที่ ไ ม( ไ ดรั บ การศึ ก ษาและให
ความช(วยเหลือใหไดรับการศึกษาที่เหมาะสม
ควบคุมคุณภาพของการใหการศึกษาแบบโฮมสคูลตามขอบังคับที่รัฐบาลกําหนดให

2. ลักษณะของปAญหาที่ตองการแกไข
ปiญ หาในภาพรวมที่เ กิ ด ขึ้ น กับ รั ฐ บาลคื อ รั ฐ มนตรี ไม( มีอํา นาจในการดํ าเนิ น การใหบรรลุ
วัตถุประสงค$ภายใตกฎหมายการปฏิรูปการศึกษาฯ ในการใหการศึกษาภาคบังคับที่ มีคุณภาพกั บ
เด็กทุกคนในมลรัฐ เนื่องจากขาดขอมูลจํานวนนักศึกษาและเนื่องจากกฎหมายมิไดกําหนดขั้นตอนให
ผูปกครองของเด็กโฮมสคูลตองแสดงหลักฐานขอมูลเพื่อแสดงใหรัฐบาลมั่นใจว(าสามารถใหการศึกษา
แบบโฮมสคูลตามหมวดสาระการเรียนรูที่รัฐบาลกําหนดไวอย(างครบถวน ทําใหเด็กโฮมสคูลอาจไม(ได
รับการศึกษาที่มีคุณภาพและที่มีสาระที่ครบถวนดังเช(นเด็กในระบบการศึกษาในโรงเรียน นอกจากนี้
รัฐบาลยังไม(สามารถจําแนกความแตกต(างระหว(างเด็กในระบบโฮมสคูลกับเด็กที่ไม(ไดรับการศึกษา
เพื่อใหความช(วยเหลือแก(เด็กที่ไม(ไดรับการศึกษาใหไดรับการศึกษาที่เหมาะสมได
ในปiจจุบัน การที่ผูปกครองที่ประสงค$จะใหเด็กเขาสู(ระบบโฮมสคูลไม(ขึ้นทะเบียนไม(ถือว(า
ขัดต(อกฎหมาย แมรั ฐบาลจะไดกํา หนดขั้ นตอนการรับจดทะเบียนที่รัฐ บาลทองถิ่ น ในทางปฏิบั ติ
รัฐบาลทองถิ่นจะแจงเปนลายลักษณ$อักษรไปยังผูปกครองของเด็กที่ไม(ไดเขาสู(ระบบการศึกษาใน
โรงเรียนว(า กฎหมายกําหนดใหเด็กที่มีอายุตามเกณฑ$การศึกษาภาคบังคับจะตองไดรับการศึกษา
แต(ไม(สามารถบังคับใหผูปกครองมาขึ้นทะเบียนเด็กที่ไม(ไดไปโรงเรียนได ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงเกิด
ความกังวลว(า บางครอบครัวอาจใชระบบโฮมสคูลเปนขออางในการไม(นําเด็กเขาสู(ระบบโรงเรียนโดย
ไม(ใหเด็กไดรับการศึกษาดวย การขาดเครื่องมือในการจําแนกเด็กทั้งสองกลุ(มนี้จึงเปนปiญหาที่รัฐบาล
ตองแกไข เครื่องมือที่จําเปนไดแก( ความครบถวนและถูกตองของขอมูลของเด็กที่เขาสู(ระบบโฮมสคูล
ซึ่งสามารถรวบรวมขอมูลไดโดยการบังคับใชร(างกฎหมายการศึกษาระบบโฮมสคูลนี้
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ในการวิเคราะห$ขนาดของปiญหา รายงานดังกล(าวไดประมาณการจํานวนเด็กที่อยู(ในระบบ
โฮมสคูลในรัฐวิกตอเรีย โดยมีวิธีการประมาณการสามวิธี วิธีแรก จะเปนการประมาณการจากจํานวน
เด็กในช(วงอายุ 6-14 ป^ที่ไม(เขาสู(ระบบโรงเรียน โดยคํานวณจากจํานวนเด็กทั้งหมดในช(วงอายุ 6-14 ป^
ในรัฐวิกตอเรีย ซึ่งเปนขอมูลที่สํานักงานสถิติไดรวบรวมไว หักดวยจํานวนเด็กในช(วงอายุ 6-14 ป^ที่เขา
สู( ร ะบบโรงเรี ย น ผลลั พ ธ$ ที่ ไ ดจะเปนจํ า นวนเด็ ก ในระบบโฮมสคู ล รวมกั บ จํ า นวนเด็ ก ที่ ไ ม( ไ ดรั บ
การศึกษารวมทั้งสิ้นจํานวน 1,900 ราย
วิธีที่สอง จะประมาณการจากจํานวนเด็กในระบบโฮมสคูลของรัฐวิกตอเรียคือ การใชขอมูล
ของมลรัฐอื่นในออสเตรเลียเปนบรรทัดฐาน เนื่องจากมลรัฐอื่นๆ มีการจดทะเบียนในระบบโฮมสคูล
และการเก็บรวบรวมขอมูลอย(างเปนระบบ ตามที่กฎหมายของแต(ละมลรัฐกําหนดไว (ดูตารางที่ 2.6)
โดยการหาสัดส(วนจํานวนเด็กที่อยู(ในระบบโฮมสคูลของรัฐอื่นๆ ทั้งหมด โดยใชผลรวมของจํานวนเด็ก
ในระบบโฮมสคูลในมลรัฐอื่นๆ ทั้งหมดหารดวยผลรวมของจํานวนเด็กในระบบโรงเรียนทั้งหมดใน
มลรัฐอื่นๆ จากนั้นนําสัดส(วนที่ไดคูณดวยจํานวนเด็กในระบบโรงเรียนทั้งหมดในรัฐวิกตอเรีย ผลลัพธ$
ที่ไดเท(ากับ 1,810 {(4,772/2,175,744)*825,947} ซึ่งเปนค(าโดยประมาณของจํานวนเด็กในระบบ
โฮมสคูลในรัฐวิกตอเรีย ภายใตขอสมมติฐานว(าสัดส(วนเด็กโฮมสคูลต(อเด็กในระบบการศึกษาใน
โรงเรียนในมลรัฐวิกตอเรียเท(ากับสัดส(วนซึ่งเปนค(าเฉลี่ยของมลรัฐอื่นๆ
ตารางที่ 2.6 จํานวนนักเรียนในระบบโฮมสคูลในมลรัฐอื่นของออสเตรเลีย
มลรัฐ

จํานวนนักเรียนในระบบโฮมสคูล

จํานวนนักเรียนในระบบโรงเรียน

นิวเซาท$เวลส$

1,544

1,107,686

ควีนส$แลนด$

1,474

647,254

ออสเตรเลียตะวันตก

1,304

338,300

แทสเมเนีย

450

82,504

4,772

2,175,744

รวม

ที่มา: Registration of home schooling Regulatory Impact Statement, Department of Education, Australia, February
2007. สามารถดาวน$ โ หลดไดที่ http://www.vcec.vic.gov.au/CA256EAF001C7B21/WebObj/HomeSchoolingRIS/
$File/Home%20Schooling%20RIS.pdf 26 December 2013

วิ ธี ที่ ส าม เปนการหาสั ด ส( ว นโดยเลื อ กบรรทั ด ฐานที่ ใ ชเที ย บเคี ย งเฉพาะของมลรั ฐ
นิวเซาท$เวลส$ (NSW) ซึ่งมีขนาดประชากรและความหนาแน(นของประชากรที่ใกลเคียงกับรัฐวิกตอเรีย
(VIC) ในขณะที่มลรัฐควีนส$แลนด$และออสเตรเลียตะวันตกมีขนาดความหนาแน(นของประชากรนอย
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กว(าของวิกตอเรียมาก ทําใหอัตราส(วนเด็กในระบบโฮมสคูลค(อนขางสูง ส(วนแทสเมเนียมีภูมิประเทศ
เปนเกาะซึ่งมีสภาพแวดลอมและปiจจัยที่ต(างกับวิกตอเรีย วิธีการคํานวณคือ นําจํานวนเด็กในระบบ
โฮมสคูลในมลรัฐ NSW หารดวยจํานวนเด็กในระบบโรงเรียนในรัฐ NSW จากนั้นนําสัดส(วนที่ไดคูณ
ดวยจํานวนเด็กในระบบโรงเรียนทั้งหมดในรัฐ VIC ผลลัพธ$ที่ไดเปนค(าโดยประมาณของจํานวนเด็กใน
ระบบโฮมสคูลในรัฐ VIC ซึ่งเท(ากับ 1,150 {(1,544/1,107,686)*825,947} อย(างไรก็ตาม ตัวเลขนี้จะ
ต่ํากว(าจํานวนเด็กในระบบโฮมสคูลที่แทจริงเนื่องจากกฎหมาย Education Act 1990 ของมลรัฐ
NSW กํ า หนดใหผู ปกครองสามารถขอยกเวนจากการจดทะเบี ย นฯ ดวยเหตุ ผ ลทางศาสนา จึ ง มี
นักเรียนโฮมสคูลจํานวนหนึ่งที่ไม(ไดเขาสู(ระบบ
กล(าวโดยสรุป ตัวเลขที่รัฐวิกตอเรียประมาณการจากขอมูลที่รวบรวมไดภายในรัฐวิกตอเรียมี
ประมาณ 1,900 ราย ในขณะที่หากคํานวณจากสัดส(วนเด็กในระบบโฮมสคูลต(อเด็กในระบบโรงเรียน
ตามฐานขอมูลตัวเลขของรัฐ NSW และของมลรัฐอื่นๆ รวมกัน จะไดจํานวนเด็กในระบบโฮมสคูลใน
รัฐวิกตอเรียระหว(าง 1,150 และ 1,810 คน
ขั้นตอนนี้เปนกระบวนการคํานวณเพื่อแกปiญหาในเบื้องตนจากการขาดขอมูลโฮมสคูลในรัฐ
VIC ปiญหาอีกประการหนึ่งคือ คุณภาพของโฮมสคูลซึ่งยังไม(มีการกําหนดเครื่องมือสําหรับสนับสนุน
การใหการศึกษาในระบบโฮมสคูล จึงยังไม(มีหลักประกันใดๆ ว(าเด็กที่รับการศึกษาในระบบโฮมสคูล
จะไดรับการเรียนรูในสาระวิชาหลักอย(างครบถวนเพียงใด
3. อธิบายร"างกฎหมาย อํานาจในการออกกฎหมาย กลุ"มผูที่จะไดรับผลกระทบ และ
แนวทางในการบังคับใช
ร( า งกฎหมายฉบั บ นี้ กํา หนดใหผู ปกครองที่ ต องการจะใหการศึ ก ษาเด็ กในระบบโฮมสคู ล
จะตองสมัครลงทะเบียนที่ Victorian Registration and Qualification Authority ซึ่งเปนหน(วยงาน
ที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง โดยขอมูลสําหรับการจดทะเบียนประกอบดวย ชื่อ ที่อยู( อายุของเด็ก ชื่อ
ที่อยู(ของพ(อแม( และวันที่จดทะเบียนเขาสู(ระบบโฮมสคูล ทั้งนี้ ผูปกครองตองแสดงหลักฐานใบสูติบัตร
ของเด็ก หากเปนเด็กที่ยายถิ่นฐานมาจากที่อื่น สามารถนํ าหนังสือเดินทางมาแสดงไดหากไม(มีใบ
สูติบั ตร หรือหากเปนเด็กที่อยู(ในชนบทที่ไม(มีหลั กฐานการแจงเกิด อาจขอใบรั บรองจากแพทย$ ที่
สามารถพิสูจน$อายุเด็กได
จะเห็นไดว(า ร(างกฎหมายรองนี้ กําหนดรายละเอียดขอมูลเท(าที่จําเปน และใหความยืดหยุ(น
ในเรื่องหลักฐานของเด็กเพื่อเปนการเพิ่มภาระแก(ผูปกครองใหนอยที่สุดและเพื่อใหผูปกครองสามารถ
จดทะเบี ย นเขาสู( ระบบโฮมสคู ล ไดอย( า งสมบู ร ณ$ที่สุด อย( างไรก็ ตาม ผู ปกครองตองเซ็น ชื่ อเพื่อให
การรับรองว(าจะสามารถใหการศึกษากับเด็กไดอย(างครบถวนตามกลุ(มสาระวิชาภาคบังคับ และตอง
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แจงใหรัฐบาลทราบเปนลายลักษณ$อักษรทุกป^ว(ายังใหการศึกษากับเด็กในระบบโฮมสคูลอย(างต(อเนื่อง
เพื่อใหรัฐบาลมีรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโฮมสคูลมากที่สุด
นอกจากนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาระบบโฮมสคูลถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อใหคําปรึกษาแก(สมาชิกใน
ระบบโฮมสคูลทั้งดานทักษะและประสบการณ$ในการจัดการศึกษาในระบบโฮมสคูล รวมทั้งจัดหา
ทรั พ ยากรดานต( า งๆ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การจั ด การดานโฮมสคู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น ใหกั บ ผู ปกครองที่
จดทะเบียนเขาสู(ระบบ
กลุ(มผูที่ไดรับผลกระทบจากการออกร(างกฎหมายนี้ประกอบดวย
1. หน(วยงานที่ รับผิ ดชอบในการดํา เนินการในระบบโฮมสคูล ซึ่งจะตองจัดตั้ งและ
จัดการระบบขอมูลสําหรับการจดทะเบียนเขาสู(ระบบโฮมสคูล
2. กลุ( มผูปกครองของเด็ กในระบบโฮมสคู ล ซึ่ งประมาณการไวว(า น( าจะมีมากกว( า
1,150 รายขึ้นไป จะตองสมัครลงทะเบียนเขาสู(ระบบโฮมสคูลและใหการรับรองใน
การจัดการศึกษากับเด็กใหครบถวนตามกลุ(มสาระวิชาที่รัฐกําหนดไว ซึ่งจะตองมี
ค(าใชจ(ายดานการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น
3. กลุ(มสาธารณะ ซึ่งจะไดรับผลประโยชน$ทางออมจากการที่รัฐบาลสามารถจําแนก
เด็กที่ไม(ไดรับการศึกษาออกมาไดและใหการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กกลุ(มนี้ ซึ่งจะ
ไม(ก(อใหเกิดความเสี่ยงที่จะเปนภาระของสังคมต(อไปในอนาคต
สํา หรั บการบั งคั บใชกฎหมายฉบั บนี้ มีการกํ าหนดบทลงโทษผู ที่ไม( ใหการศึกษากั บเด็กใน
ระบบโรงเรียนหรือในระบบโฮมสคูลจะตองจ(ายค(าปรับวันละ 107.43 ดอลลาร$ออสเตรเลีย นับจาก
วันที่หนาที่รับผิดชอบของผูปกครองเกิดขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ รัฐบาลสามารถเพิกถอนการ
จดทะเบี ย นของผู ที่ ไม( ไดปฏิ บั ติ ต ามขอกํ า หนดไดหากตรวจพบว( า ผู ที่ เ ขาสู( ร ะบบโฮมสคู ล ไม( ไดให
การศึกษากับเด็กอย(างครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด อนึ่ง รัฐบาลไม(ไดใหความสําคัญแก(การลงโทษ
แก(ผูที่ไม(ปฏิบัติตามกฎหมาย แต(จะเนนเรื่องของการมีขอกําหนดและขั้นตอนที่เรียบง(ายที่ผูปกครอง
สามารถเขาถึงและดําเนินการไดง(าย และไม(เปนอุปสรรคต(อการปฏิบัติตามกฎหมาย
4. การประเมินผลประโยชน6และตนทุนของกฎหมาย
ในการประเมินผลประโยชน$และตนทุนของกฎหมายนั้น ไดมีการจัดกลุ(มผูมีส(วนไดเสียกับ
กฎหมายเปน 3 กลุ(ม ไดแก( รัฐบาลรัฐวิกตอเรีย กลุ(มผูปกครองในระบบโฮมสคูล และสาธารณชน
และไดมีการระบุผลประโยชน$และตนทุนของกฎหมายต(อกลุ(มผูมีส(วนไดเสียแต(ละกลุ(มตามที่ปรากฏใน
ตารางที่ 2.7 ดานล(าง
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ตารางที่ 2.7 ผลประโยชนและตนทุนสําหรับกลุKมผูที่ไดรับผลกระทบ
กลุKมผูที่ไดรับ
ผลกระทบ

รัฐบาลรัฐวิกตอเรีย

กลุKมผูปกครองในระบบโฮมสคูล

สาธารณชน

ผลประโยชน$

- สามารถจําแนกและให

- ไดรับความชัดเจนและความมั่นใจ

- ไดรับผลประโยชน$

การสนับสนุนเด็กทีไ่ ม(ได
รับการศึกษาในระบบ
โฮมสคูล
- เด็กทุกคนไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด
- ตนทุนดานการเงินและ
การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการดําเนินการใน
การจดทะเบียนในระบบ
โฮมสคูล

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน$ที่ตนพึง
ไดรับจากการจดทะเบียนเขา
ระบบโฮมสคูล
- ไดรับสิทธิในการใชบริการและ
ทรัพยากรต(างๆ ที่ภาครัฐจัดให
สําหรับผูที่เขาสู(ระบบโฮมสคูล
- ตนทุนดานการเงินและการบริหาร
จัดการในการจดทะเบียนและ
เตรียมหลักฐานประกอบการจด
ทะเบียน และการดําเนินการใน
ระบบโฮมสคูลตามที่กฎหมาย
กําหนด

ตนทุน

ดานเศรษฐกิจและ
สังคมจากการที่รัฐ
สามารถใหการ
สนับสนุนเด็กที่ไม(ได
รับการศึกษาใหไดรับ
การศึกษาที่เหมาะสม

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย

5. เปรียบเทียบผลประโยชน6และตนทุน
การวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุนของกลุ(มผูที่ไดรับผลกระทบสามารถคํานวณไดตาม
รายละเอียดดังนี้
รัฐบาลรัฐวิกตอเรีย
ผลประโยชน$จากการออกร(างกฎหมายนี้สําหรับรัฐบาลรัฐวิกตอเรีย และต(อสาธารณชนใน
วงกวาง คือ การมีการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเด็กโฮมสคูล (ดูรายละเอียดในหัวขอกลุ(มสาธารณะ)
•

สําหรับตนทุนที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการการจดทะเบียนในระบบโฮมสคูล พบว(า รัฐบาล
จะตองจางเจาหนาที่สําหรับดําเนินการในส(วนนี้จํานวน 3 คน การประมาณการตนทุนของภาครัฐต(อป^
คํานวณไดดังนี้
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ประมาณการจํานวนผูที่จดทะเบียนเขาสู(ระบบโฮมสคูล
ประมาณการเวลาที่ใชต(อการจดทะเบียนหนึ่งราย
ค(าจางเจาหนาที่ 3 คนต(อป^
ชั่วโมงทํางานเฉลี่ยต(อป^
ตนทุนค(าจางเจาหนาที่ 3 คนต(อชั่วโมง
ตนทุนสวัสดิการอื่นๆ สําหรับเจาหนาที่
ตนทุนดานการบริหารจัดการ
ตนทุนต(อชั่วโมงทั้งหมด
ตนทุนของรัฐบาลทั้งหมด

1,150 ราย
0.5 ชั่วโมง
$57,425
(41 ชั่วโมง * 44 สัปดาห$) = 1,804 ชั่วโมง
$57,425/1,804 ชั่วโมง = $31.83 ต(อชั่วโมง
= 20.84% ของตนทุนเงินเดือนต(อชั่วโมง
= 10% ของตนทุนเงินเดือนและสวัสดิการต(อชั่วโมง
($31.83*120.84%*110%) = $42.31
(1,150*0.5*$42.31) = $24,330

จากการคํานวณพบว(า ตนทุนของรัฐบาลต(อป^ในการดําเนินการจดทะเบียนระบบโฮมสคูล
เท(า กับ $24,330 หากคํ านวณมู ลค( าปiจ จุบั นสุทธิของตนทุน ทั้งหมดโดยใชอัต ราส( วนคิดลด 5%
(Discount rate) เปนระยะเวลา 10 ป^ จะเท(ากับ $197,300
•

กลุ(มผูปกครองในระบบโฮมสคูล

ผลประโยชน$ของกลุ(มผูปกครองในระบบโฮมสคูลคือ การไดรับความชัดเจนและความมั่นใจ
มากขึ้ นเกี่ ย วกับ สิ ทธิ ประโยชน$ ที่ต นพึ งไดรับ จากการจดทะเบี ยนเขาระบบโฮมสคู ล รวมทั้งความ
ยืดหยุ(นของขอกําหนดในร(างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบโฮมสคูล ส(วนตนทุนที่เกิดขึ้น
สําหรับกลุ(มผูปกครองในระบบโฮมสคูลหากมีการส(งเอกสารการจดทะเบียนและการแจงต(ออายุรายป^
ผ(านทางไปรษณีย$สรุปไดดังนี้
ตนทุนทางตรง
จํานวนเด็กในระบบโฮมสคูล
ตนทุนค(าซองจดหมายและไปรษณีย$
รวมตนทุนทางตรง
ตนทุนทางออม
จํานวนเด็กในระบบโฮมสคูล
เวลาที่ใชในการสมัครจดทะเบียนเขาสู(ระบบโฮมสคูล
และเวลาในการเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร
ค(าจางเฉลี่ยต(อสัปดาห$
ชั่วโมงทํางานเฉลี่ยต(อสัปดาห$
ตนทุนค(าเสียเวลาของผูปกครองต(อชั่วโมง
รวมตนทุนทางออม
รวมตนทุนของผูปกครองระบบโฮมสคูล
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1,150 ราย
$2 (จากการสอบถามกลุม( ผูปกครองฯ)
(1,150*$2) = $2,300
1,150 ราย
1.167 ชั่วโมง
$1,090
41 ชั่วโมง
(1,090*52 สัปดาห$)/ (41 ชั่วโมง * 44 สัปดาห$) =
$31.42 ต(อชั่วโมง
(1,150*1.167*$31.42) = $42,200
$44,500
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จากการคํ านวณจะเห็น ไดว( า ตนทุ น ของผู ปกครองในการจดทะเบี ยนเขาสู( ร ะบบโฮมสคู ล
เท(ากับ $44,500 ต(อป^ หากคํานวณมูลค(าปiจจุบันสุทธิของตนทุนทั้งหมดโดยใชอัตราส(วนคิดลด 5%
(Discount rate) เปนระยะเวลา 10 ป^ จะเท(ากับ $360,800
กล(าวโดยสรุป ตนทุนของรัฐบาลและผูปกครองจากการดําเนินการเขาสู(ระบบโฮมสคูลรวม
ทั้งสิ้นตามมูลค(าปiจจุบันสุทธิของตนทุนทั้งหมดเปนระยะเวลา 10 ป^เท(ากับ $558,100
•

สาธารณชน

ร(างกฎหมายนี้ก(อใหเกิดประโยชน$ทั้งในดานการเงินและเศรษฐกิจต(อสาธารณชนในวงกวาง
เนื่องจากช(วยใหรัฐบาลสามารถแยกแยะกลุ(มเด็กในระบบโฮมสคูลและเด็กที่ไม(ไดรับการศึกษา เพื่อ
จัดเก็บ ขอมูลอย(างเปนระบบ และจัดระบบการศึ กษาแก( เด็กในระบบโฮมสคู ล พรอมทั้งใหโอกาส
การเรียนรูและการศึกษาแก(เด็กที่ไม(ไดรับการศึกษาไดอย(างเหมาะสม ซึ่งจะช(วยใหเด็กทุกคนสามารถ
พัฒนาทักษะการเรียนรูและปรับใชกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย(างรวดเร็วใน
ปiจจุบัน รวมทั้งเพื่อใหการศึกษาที่มีคุณภาพแก(เด็กทุกคนในมลรัฐวิกตอเรียอย(างทั่วถึง
เนื่องจากผลประโยชน$จากการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กที่อยู(นอกระบบการศึกษา
ในโรงเรี ย นค( อ นขางเปนนามธรรม ประเมิ น ค( า ไดยาก การประเมิ น ผลประโยชน$ จึ ง ตองอิ ง กั บ
ผลการสํารวจความคิดเห็น
การประเมิ น ผลกระทบของการออกกฎหมายนี้ พบว( า ไม( มีผ ลประโยชน$ ทางดานการเงิ น
เกิ ด ขึ้ น โดยตรง ผลกระทบทางการเงิ น มี ต นทุ น รวมตามมู ล ค( า ปi จ จุ บั น สุ ท ธิ ข องตนทุ น ทั้ ง หมด
เปนระยะเวลา 10 ป^เท(ากับ $558,100 ส(วนผลกระทบที่เปนประโยชน$ทางเศรษฐกิจและสังคมคือ
ความมั่น ใจในคุ ณภาพการจัด การดานการศึ กษาในระบบโฮมสคู ล และการจํ า แนกเด็ กที่ ไม( ไดรั บ
การศึกษาเพื่อใหบริการทางการศึกษาแก(เด็กกลุ(มนี้อย(างเหมาะสม ซึ่งอาจสรุปไดว(า ผลประโยชน$
เหล(านี้มีมูลค(ามากกว(าตนทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น
การพิจารณาผลกระทบที่ประกอบดวยตัวแปรทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพจําเปนตอง
ใชเครื่องมือในการวิเคราะห$เพิ่มเติมเพื่อช(วยในกระบวนการตัดสินใจ เครื่องมือที่รัฐวิกตอเรียนํามาใช
คือ “balanced scorecard” ซึ่งช(วยในการวิเคราะห$ตนทุนและผลประโยชน$ของร(างกฎหมายรวมทั้ง
ผลกระทบดานตนทุนและผลประโยชน$ในภาพรวม โดยการนําวัตถุประสงค$ของร(างกฎหมายมาปรับใช
เพื่อกําหนดเปนบรรทัดฐานในการประเมินผลกระทบ โดยบรรทัดฐานที่กําหนดขึ้นจะตองคํานึงถึงการ
วิเคราะห$เปรียบเทียบสําหรับทางเลือกอื่นๆ ดวย

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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บรรทัดฐานที่ถูกกําหนดขึ้นประกอบดวย
การจําแนกและสนับสนุนเด็กที่ไม(ไดรับการศึกษา เปนวัตถุประสงค$หลักของร(าง
กฎหมาย ซึ่งเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ
- ความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา เปนวัตถุประสงค$หลักของร(างกฎหมาย ซึ่งเปนตัว
แปรเชิงคุณภาพ
- ประสิทธิภาพของตนทุน ซึ่งรวมถึงตนทุนของรัฐบาลและผูมีส(วนไดเสีย เปนตัวแปร
เชิงปริมาณ และเปนบรรทัดฐานที่กําหนดขึ้นเพื่อใชวิเคราะห$เปรียบเทียบสําหรับ
ทางเลือกอื่นๆ ดวย
- ความยืดหยุ(นสําหรับผูปกครองในการพัฒนาแผนการศึกษาใหเหมาะสมกับเด็กและ
สอดคลองกับขอกําหนดของร(างกฎหมาย เปนตัวแปรเชิงคุณภาพ และเปนบรรทัด
ฐานที่กําหนดขึ้นเพื่อใชวิเคราะห$เปรียบเทียบสําหรับทางเลือกอื่นๆ ดวย
ขั้นตอนถัดไปคือการนํา “balanced scorecard” มาใชวิเคราะห$ตนทุนและผลประโยชน$
โดยการเปรียบเทียบระหว(างผลของการออกร(างกฎหมายนี้กับสถานการณ$ปiจจุบัน (status quo) ที่ไม(
มีการใชร( า งกฎหมายนี้ ซึ่ งปi จ จั ย ที่ นํ า มาใชในการวิ เ คราะห$ จ ะอางอิ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค$ ในการออก
ร(างกฎหมาย และมีการกําหนดคะแนนวัดผลกระทบเปน 5 ระดับไดแก(
-

คะแนน
2
1
0
-1
-2

ผลกระทบของรKางกฎหมาย
เปนบวกมาก
เปนบวก
เปนกลาง
เปนลบ
เปนลบมาก

การถัวเฉลี่ยถ(วงน้ําหนักจะใหความสําคัญกับผลกระทบที่เกี่ยวกับการศึกษาประมาณรอยละ 60
โดยแบ(งเปน (1) ผลประโยชน$จากการที่รัฐสามารถใหการสนับสนุนเด็กโฮมสคูลที่ไม(ไดรับการศึกษา และ
ผลกระทบที่เกี่ยวกับการออกกฎหมายรวมรอยละ 40 ผลลัพธ$คะแนนคํานวณโดยการคูณคะแนนที่ไดรับ
กับอัตราถัวเฉลี่ยถ(วงน้ําหนักแต(ละปiจจัย ซึ่งการใหคะแนนจะดูจากการประเมินและการคํานวณตนทุนที่
เกิดขึ้นกับแต(ละกลุ(มที่ไดรับผลกระทบ คะแนนที่ status quo ไดรับจะเปน 0 เนื่องจากไม(ไดดําเนินการ
ใดๆ หากร(างกฎหมายไดรับคะแนนรวมเปนบวกจะถือว(าไดรับประโยชน$เมื่อเปรียบเทียบกับ status quo
โดยคะแนนที่ร(างกฎหมายไดรับเท(ากับ 0.5 ซึ่งมากกว(า 0 จึงถือว(าร(างกฎหมายนี้จะใหประโยชน$กับ
ประชากรในรัฐวิกตอเรียเมื่อเปรียบเทียบกับ status quo (ดูตารางที่ 2.8)
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ตารางที่ 2.8 การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของรKางกฎหมายโดยใช balanced
scorecard
ปmจจัย

การศึกษา

กฎหมาย
รวม

ถKวง
status quo
รKางกฎหมาย
น้ําหนัก คะแนน คะแนนถKวง คะแนน คะแนนถKวง
(%)
ที่ได
น้ําหนัก
ที่ได
น้ําหนัก
การจํ า แนกและสนั บ สนุ น เด็ ก ที่ 30
0
0
2
0.6
ไม(ไดรับการศึกษา
ความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา
30
0
0
1
0.3
ประสิทธิภาพของตนทุน
20
0
0
-1
-0.2
ความยืดหยุ(น
20
0
0
-1
-0.2
100
0
0
1
0.5

ที่มา: Registration of home schooling Regulatory Impact Statement, Department of Education, Australia, February
2007. สามารถดาวน$ โ หลดไดที่ http://www.vcec.vic.gov.au/CA256EAF001C7B21/WebObj/HomeSchoolingRIS/
$File/Home%20Schooling%20RIS.pdf 26 December 2013

6. ทางเลือกอื่นๆ
รัฐบาลไดนําเสนอทางเลือก 2 ทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจออกร(างกฎหมายในครั้งนี้
ไดแก( การจดทะเบียนโดยไม(ตองกําหนดเงื่อนไขดานการใหการศึกษา และการจดทะเบียนโดยเพิ่ม
ขอกําหนดในการจดทะเบียนและการใหการศึกษาที่มากขึ้น
ทางเลือกที่ 1 การจดทะเบียนโดยไม(ตองกําหนดเงื่อนไขดานการใหการศึกษา
ทางเลือกนี้มีวัตถุประสงค$เพื่อกําหนดระบบการจดทะเบียนและการแจงต(ออายุรายป^โดย
ปราศจากการกําหนดเงื่อนไขในการใหการรับรองที่จะใหการศึกษาแก(เด็กอย(างครบถวนตามสาระวิชา
หลักที่รัฐกําหนด ซึ่งผลลัพธ$ของทางเลือกนี้ก็ยังคงช(วยใหรัฐบาลสามารถจําแนกเด็กในระบบโฮมสคูล
และเด็กที่ไม(ไดรับการศึกษาโดยการเก็บขอมูลจากการจดทะเบียน รวมทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ(นให
ผู ปกครองไดมากกว( า รายละเอี ย ดในร( า งกฎหมาย แต( อ าจจะไม( มี ห ลั ก ประกั น ดานคุ ณ ภาพของ
การศึกษาในระบบโฮมสคูล
ทางเลือกที่ 2 การจดทะเบียนโดยเพิ่มขอกําหนดในการจดทะเบียนและการใหการศึกษาที่
มากขึ้น
ทางเลือกนี้มีการกําหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการจดทะเบียนมากขึ้นโดยการกําหนดใหแจง
รายละเอี ย ดของพ( อ แม( ม ากขึ้ น เช( น ช( อ งทางในการติ ด ต( อ ผ( า นทางโทรศั พ ท$ ห รื อ ไปรษณี ย$
อิเล็กทรอนิกส$ รวมทั้งการนําเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนของผูปกครองในระบบโฮมสคู ล
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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เพื่อใหรัฐบาลพิจ ารณาประกอบการจดทะเบียน ขอดีของทางเลื อกนี้คือ การไดรับขอมูลในระบบ
โฮมสคูลที่ถูกตองสมบูรณ$ รวมทั้งทําใหไดรับความมั่นใจในคุณภาพการศึกษาในระบบโฮมสคูลมากขึ้น
แต(ในทางตรงกันขามกลับเปนการเพิ่มตนทุนใหกับทั้งภาครัฐและผูปกครอง และยังไม(มีความยืดหยุ(น
มากเท(ากับร(างกฎหมาย ซึ่งอาจส(งผลใหจํานวนผูปกครองที่จะมาเขาสู(ระบบโฮมสคูลลดลงได
7. เปรียบเทียบผลการประเมินผลประโยชน6และตนทุนของแต"ละทางเลือก
การประเมิ น ผลประโยชน$ แ ละตนทุ น ของแต( ล ะทางเลื อ กสามารถใช “balanced
scorecard” มาช( ว ยในการวิ เ คราะห$ โดยทางเลื อกที่ 1 ซึ่ ง เปนการจดทะเบี ย นโดยไม( มี เ งื่ อ นไข
ขอกําหนดดานการเรียนรูไดรับคะแนนดานการจดทะเบียน แต(มีขอจํากัดดานคุณภาพการศึกษาจึง
ไม( ไดรั บ คะแนนในส( ว นนี้ ในขณะที่ ทางเลือกที่ 2 ไดคะแนนในดานการศึ กษาอย( า งเต็ มที่ แต(ไม( ได
คะแนนดานกฎหมายที่เขมงวดเกินไป
ตารางที่ 2.9 การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของทางเลือกอื่น
ปmจจัย

การศึกษา

กฎหมาย
รวม

ถKวง
ทางเลือกที่ 1
น้ําหนัก คะแนน คะแนนถKวง
(%)
ที่ได
น้ําหนัก
การจํ า แนกและสนั บ สนุ น เด็ ก ที่ 30
2
0.6
ไม(ไดรับการศึกษา
ความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา 30
0
0
ประสิทธิภาพของตนทุน
20
-1
-0.2
ความยืดหยุ(น
20
0
0
100
1
0.4

ทางเลือกที่ 2
คะแนน คะแนนถKวง
ที่ได
น้ําหนัก
2
0.6
2
-2
-2
0

0.6
-0.4
-0.4
0.4

ที่มา: Registration of home schooling Regulatory Impact Statement, Department of Education, Australia, February
2007. สามารถดาวน$ โ หลดไดที่ http://www.vcec.vic.gov.au/CA256EAF001C7B21/WebObj/HomeSchoolingRIS/
$File/Home%20Schooling%20RIS.pdf 26 December 2013

8. เปรียบเทียบความคุมค"าของทางเลือกอื่นกับร"างกฎหมาย
จากขอมูลการประเมินผลประโยชน$และตนทุนของร(างกฎหมาย และของทางเลือกอื่นทั้ง 2
ทางเลือก จะเห็นไดว(า คะแนนรวมที่ไดรับสําหรับร(างกฎหมายเท(ากับ 0.5 ในขณะที่ทางเลือกอื่นทั้ง 2
ทางเลือกไดคะแนนเท(ากันคือ 0.4 จึงอาจกล(าวไดว(า การดําเนินการตามร(างกฎหมายจะไดผลคุมค(า
กว(าการดําเนินการตามทางเลือกทั้ง 2 ทางเลือก
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9. การรับฟAงความคิดเห็นจากผูที่มีส"วนไดเสีย
คณะกรรมการที่ปรึกษาระบบโฮมสคูลถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีว(าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต(ช(วงเริ่มตนของการจัดทําร(างกฎหมายฉบับนี้ โดยมีการประชุมเพื่อใหความคิดเห็นในการจัดทํา
ร(างกฎหมายจํานวน 3 ครั้ง คณะกรรมการฯ ชุดนี้ประกอบดวยตัวแทนจากภาคส(วนต(างๆ 7 คน ซึ่ง
ส(วนใหญ(จะเปนตัวแทนจากกลุ(มผูปกครองที่เขาสู(ระบบโฮมสคูลโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลใน
การดําเนินการดานระบบโฮมสคูลมาอย(างต(อเนื่อง จึงเปนกลุ(มที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ$
เกี่ย วกับ ระบบโฮมสคูลเปนอย(างดี และสามารถใหคํ าปรึ กษาแก( คณะกรรมการฯ เกี่ ยวกั บการจั ด
การศึกษาในระบบโฮมสคูล โดยขอคิดเห็นส(วนใหญ(ที่ไดจากคณะกรรมการฯ ไดแก( กระบวนการที่
เหมาะสมในการจดทะเบียน ตนทุนที่ควรคํานึงถึง และผลประโยชน$ที่กลุ(มผูไดรับผลกระทบจะไดรับ
เปนตน
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บทที่ 3
การศึกษาประสบการณในการบังคับใช RIA
ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหมK
3.1 บทนํา
สภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนามักไม(เอื้ออํานวยต(อการประกอบ
ธุรกิจ การลงทุน หรือ การวิจัย คนควาหรือทํานวัตกรรมเท(าใดนักเนื่องจากศักยภาพและความพรอม
ของหน(วยงานราชการที่จํากัด และ กฎระเบียบการกํากับดูแลการบังคับใชที่ไม(มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เนื่องมากจากประเทศเหล(านี้ไม(สามารถปฏิรูปกฎระเบียบการกํากับดูแลและองค$กรที่เกี่ยวของให
สอดรับกับโครงสรางทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย(างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากนโยบายของ
ภาครัฐ ที่ อิงกั บ กลไกตลาดมากขึ้น ไม(ว( า จะเปนการเปO ด เสรี ด านการคาและการลงทุ น การแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ หรือการยกเลิกกฎระเบียบต(างๆ ภายในประเทศที่จํากัดหรือกีดกันการแข(งขันในตลาด
ตั ว อย( า งเช( น การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ เช( น การปO โ ตรเลี ย มแห( ง ประเทศไทย (ปตท.) อาจไม( เ อื้ อ
ผลประโยชน$ใดๆ ใหกับเศรษฐกิจของประเทศหรือประชาชนหากการแปรรูปดังกล(าวขาดกฎระเบียบ
ในการกํากับดูแลที่ส(งเสริมใหผูประกอบการรายใหม(สามารถแข(งขันกับรัฐวิสาหกิจรายเดิมซึ่งมีอํานาจ
ตลาดสูงได หรือในกรณีของการเปOดเสรีการคาและการลงทุนนั้น หากไม(มีกฎระเบียบในการกํากับ
ควบคุมคุณภาพของสินคาหรือผลกระทบของโครงการลงทุนขนาดใหญ(ต(อสิ่งแวดลอม ประชาชนและ
ประเทศก็จะไม(ไดรับผลประโยชน$จากเงินลงทุนหรือจากการมีสินคาที่สามารถเลือกซื้อไดมากขึ้นดังที่
ควร
การขาดกระบวนการกลั่นกรองความจําเปนในการออกกฎหมายและคุณภาพของกฎหมายทํา
ใหผูประกอบการหรื อนักลงทุน ในประเทศกํา ลังพั ฒนามั กตองเผชิญปiญ หากั บการตองปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบของภาครัฐจํานวนมากที่มีตนทุนในการปฏิบัติตาม (compliance cost) สูงในขณะที่ไม(มี
ความชัดเจนว(ากฎระเบียบเหล(านั้นมีความจําเปนมากนอยเพียงใด และเมื่อมีการบังคับใชแลว เปน
ประโยชน$ต(อประเทศหรือประชาชนจริงหรือไม( นอกจากนี้แลว กฎกติกาการกํากับดูแลในประเทศ
กําลังพัฒนามักใหอํานาจแห(งดุลยพินิจอย(างกวางขวางแก(บุคคล คณะบุคคล หรือหน(วยงานที่มีอํานาจ
ในการบังคับ ทําใหเกิดความเสี่ยงในทางธุรกิจและเปOดโอกาสใหเกิดการทุจริตคอร$รัปชันอีกดวยซึ่ง
บั่นทอนความเชื่อมั่นของทั้งนักลงทุนและประชาชน
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การปฏิรูปกฎระเบียบในการกํากับดูแลนั้นมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 10 (ตามรูปที่ 3.1 ดานล(าง)
1. การยกเลิกกฎระเบียบที่เปนการจํากัดหรือกีดกันการแข(งขัน (deregulation and
Simplification) เช(น การยกเลิกการผูกขาดกิจการของรัฐวิสาหกิจ การยกเลิกระบบ
โควตาในการนําเขาสินคาบางประเภท เปนตน
2. การปรั บ ปรุ งคุ ณภาพของกฎระเบี ย บในการกํ า กั บ ดู แล โดยการใชเครื่ องมื อ ต( า งๆ
รวมถึง RIA
3. การบริหารจัดการระบบการกํา กับดูแล (regulatory management) ซึ่งหมายถึ ง
องคาพยพของนโยบาย เครื่องมือ และ โครงสรางสถาบันในการตรวจสอบคุณภาพของ
การกํากับดูแลของภาครัฐ
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนในการปฏิรูปกฎระเบียบของภาครัฐ
การบริหาร
การกํากับดูแล
(Regulatory
Management)

การปรั บปรุ งคุณภาพของกฎหมาย
(Regulatory Quality (RIA))

การยกเลิกกฎระเบียบทีจํากัดการแข่ งขันในตลาด

(Deregulation and Simplification)
ที่มา: Jacobs and Associates (2003), Assisting Economic Transition: An RIA Strategy for Developing Countries. Presentation at
the Conference on “Regulatory Impact Assessment: Strengthening Regulatory Policy and Practice, Centre on
Regulation and Competition, University of Manchester, 26-27 November 2003. สามารถดาวน$ โ หลดไดที่
https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/8.DevelopingCountriesManchester.pdf 26 December 2013.
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Jacobs and Associates (2003), Assisting Economic Transition: An RIA Strategy for Developing Countries.
Presentation at the Conference on “Regulatory Impact Assessment: Strengthening Regulatory Policy and Practice,
Centre on Regulation and Competition, University of Manchester, 26-27 November 2003.สามารถดาวน$โหลดไดที่
https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/8.DevelopingCountriesManchester.pdf 26 December 2013.
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ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากอยู(ในขั้นตอนของการยกเลิกกฎระเบียบต(างๆ ที่จํากัดหรือ
กีดกันการแข(งขันในตลาด (deregulation) จากนโยบายการเปOดเสรีการคาและการลงทุนและอยู(ใน
ขั้ น ตอนของการจั ด ทํ า กฎระเบี ย บในการกํ า กั บ ดู แ ลขึ้ น มาใหม( เช( น ในกรณี ที่ ป ระเทศไทยที่ ไดมี
การยกเลิ ก กฎหมายที่ ใ หอํ า นาจผู ก ขาดแก( รั ฐ วิ ส าหกิ จ และยกเลิ ก ระบบสั ม ปทานและมี ก าร
ตรากฎหมายเพื่อสรางองค$ กรและกรอบกฎกติ กาในการกํา กับดู แลตลาดภายใตระบบการแข(งขั น
อย(างเสรี เช(น กฎหมายว(าดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุและโทรทัศน$ กิจการ
ประกันภัย และ กิจการพลังงาน เปนตน
ในปiจจุบัน องค$กรกํากับดูแลรายสาขาเหล(านี้มีภารกิจในการออกกฎระเบียบในการกํากับ
ดูแลผูประกอบการในกิจการเหล(านี้เพื่อใหการประกอบธุรกิจเหล(านี้สอดคลองกับเปLาหมายในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม มีการแข(งขันที่เปนธรรม และเพื่อที่จะคุมครองผูบริโภค ดวยเหตุผลดังกล(าว
การนํา RIA มาใชเปนเครื่องมือในการกลั่นกรองกฎกติกาการกํากับดูแลใหม(ๆ ของภาครัฐจึงเปน
ประโยชน$ อ ย( า งยิ่ งสํ า หรั บ ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาที่ อยู( ในช( ว งของการปรั บโครงสรางเศรษฐกิ จ และ
การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
สําหรับการบริหารจัดการระบบการกํากับดูแลซึ่งเปนพัฒนาการของกระบวนการกํากับดูแล
ที่ดีระดับสูงสุดนั้น มักพบเจอในประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งมีองค$กรที่มีภารกิจเฉพาะในการตรวจสอบ
คุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐ เช(น
• Office of Regulatory Review ในออสเตรเลียซึ่งอยู(ภายใต Productivity
Commission ซึ่งเปนหน(วยงานหลักของรัฐที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและ
มาตรการในการกํากับดูแลที่เหมาะสมแก(รัฐบาลในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
• Regulatory Control Council ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีในเยอรมนี หรือ
• Office of Information and Regulatory Affairs ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปน
11
สํานักงานที่อยู(ภายใต Office of Management and Budget
ประเทศกําลังพัฒนาส(วนมากยังไม(มีหน(วยงานในลักษณะดังกล(าว ซึ่งสะทอนใหเห็นว(าการ
ตรวจสอบความจํ า เปนในการออกกฎหมายและคุ ณ ภาพของกฎหมายยั ง มิ ใ ช( ป ระเด็ น ที่ รั ฐ ให
ความสําคัญเพียงพอที่จะจัดตั้งหน(วยงานขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหนาที่ดังกล(าวโดยเฉพาะ
11

Jacobzone, Stephane et al (2007), Indicators of Regulatory Management Systems, OECD Working Paper on
Public Governance 2007/4. OECD Publication doe:10.1787/112082475604, สามารถดาวน$โหลดไดที่
http://www.oecd.org/gov/39954493.pdf, 26 December 2013.
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ยอนกลั บ มาประเด็ น ของการนํ า RIA มาใชในประเทศกํ า ลั งพั ฒ นา ประสบการณ$ ใ น
ต(างประเทศแสดงใหเห็นว(าการนํา RIA มาใชจะไดรับความสําเร็จหากการดําเนินการดังกล(าวเปน
ส(วนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ซึ่งมักมีเปLาหมายในการเปOดให
ตลาดมีการแข(งขันมากขึ้น สรางมาตรฐานในการกํากับดูแลกิจการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
และลดการทุจริตคอร$รัปชันในระบบเศรษฐกิจ การปฏิรูปดังกล(าวจะตองไดรับการยอมรับและมี
แรงผลักดันจากผูนําระดับสูงสุดของรัฐบาล (Jacobzone 2007)
การศึกษาประสบการณ$ในการนํา RIA มาใชในประเทศกําลังพัฒนาในส(วนต(อไปแบ(งไดเปน
สองส(วน ส(วนแรกจะเปนการศึกษาประสบการณ$ในประเทศสมาชิกของเอเปก12 ซึ่งจะครอบคลุมถึง
กรณีศึกษาของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม( (Newly Industrialized Economies หรือ NIEs) ซึ่งไดแก(
ประเทศสิงคโปร$ ฮ(องกง เกาหลีใต และ ไตหวันดวย แมบางประเทศ เช(น สิงคโปร$ และเกาหลีใต จะ
มีสถานภาพเปนประเทศพัฒนาแลวก็ตามจากระดับรายไดของประชากรที่สูง เนื่องจากประเทศ
เหล(านี้ซึ่งลวนแต(อยู(ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมไม(ต(างจากประเทศ
ไทยมากเท(าใดนักเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลวในตะวันตก ทําใหประสบการณ$ของประเทศเหล(านี้
มีประโยชน$ต(อประเทศไทย และส(วนที่สองเปนประสบการณ$ของประเทศในทวีปแอฟริกา

3.2 ประสบการณในการนํา RIA มาใชในกลุKมประเทศเอเปก
รายงาน Good Regulatory Practices in APEC Member Economies – Baseline
Study ที่จัดทําขึ้นโดย Scott Jacobs ใหแก( APEC Committee on Trade and Investment
Committee on Standard and Conformance เมื่อป^ พ.ศ. 2554 ไดประเมินคุณภาพของ
กระบวนการออกกฎ ระเบียบของประเทศสมาชิกเอเปกทั้ง 21 ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทย13 โดย
การเปรีย บเทีย บกับ มาตรฐานการกํากับ ดูแลที่ดีของเอเปกและกลุ(มประเทศ OECD
(Good
Regulatory Practices ของ APEC/OECD) ขอบเขตในการประเมินรวมถึง (1) กระบวนการทาง
นิติบัญญัติ (rule making activity) (2) การจัดทํา RIA และ (3) กระบวนการรับฟiงความเห็นของ
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ความร(วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟOก (เอเปก) (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) เปนกลุ(มความร(วมมือทาง
เศรษฐกิจ ระหว(างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟOกซึ่งก(อตั้งขึ้นเมื่อป^ พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค$ มุ(งเนนความเจริญเติบโตและ
การพัฒนาทีย่ ั่งยืนของภูมภิ าค และผลักดันใหการเจรจาการคาหลายฝqาย รอบอุรุกวัย ประสบผลสําเร็จ สิทธิประโยชน$ทางการคาที่
สมาชิกเอเปกใหแก(กัน จะมีผลต(อผูที่มิไดเปนสมาชิกเอเปกดวย สมาชิกประกอบดวย 21 เขตเศรษฐกิจ ไดแก( ออสเตรเลีย
บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนฮ(องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุqน สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด$
ปาปiวนิวกินี เปรู สาธารณรัฐฟOลิปปOนส$ รัสเซีย สิงคโปร$ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
13
เอกสารดังกล(าวสามารถดาวน$โหลดไดที่ aimp.apec.org/documents/2011/SOM/CSOM/11_csom_032.pdf
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สาธารณะ (Public consultation mechanisms) ในส(วนของการประเมินการนํา RIA มาใชนั้นให
ความสําคัญแก(
การกําหนดเปLาหมายหรือวัตถุประสงค$ในการนํา RIA มาใช
ความสมบูรณ$ของรายงาน RIA โดยเฉพาะในส(วนของการประเมินผลประโยชน$และ
ตนทุนของทางเลือกอื่นๆ รวมถึงทางเลือกที่จะไม(ออกกฎหมายดวย
การมีหน(วยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน RIA
ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ$ในการนํา RIA ไปใชในประเทศกําลังพัฒนาในรายงาน
ดังกล(าวชี้ ใหเห็นว(า แมประเทศกําลังพัฒ นาหลายประเทศมีขอบังคับใหตองมีการจัดทํา RIA ใน
การเสนอกฎหมาย แต(คุณภาพของ RIA มีปiญหาค(อนขางมากเนื่องจากประเทศกําลังพัฒนา
• ขาดขอมูล
• ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทํา RIA
• ขาดความตระหนักถึงความสําคัญในการทํา RIA และ
• ขาดกระบวนการในการกําหนดนโยบายหรือตรากฎหมายที่ใหความสําคัญแก(ขอมูล
เชิงประจักษ$ (evidence based) และขาดการมีส(วนร(วมของผูที่เกี่ยวของ14
การออกแบบ RIA มาปรับใชกับประเทศกําลังพัฒนาจึงตองคํานึงถึงขอจํากัดเหล(านี้ มิฉะนั้น
แลวการมี RIA ที่ไม(สอดคลองกับขีดความสามารถขององค$กรและขอมูลที่มีอยู(จะทําใหหน(วยงาน
ราชการพยายามหลีกเลี่ยงแทนที่จะส(งเสริมการใช RIA อย(างไรก็ดี แมคุณภาพของ RIA ที่ประเทศ
กําลังพัฒนาจัดทําขึ้นมาจะไม(สมบูรณ$เท(าใดนัก รายงานชิ้นนี้ยืนยันว(า การมี RIA ยังคงเปhนสิ่งที่
จําเปhนอยKางยิ่งสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เพราะ RIA ส(งเสริมใหมีการใชหลักฐานและขอมูล
เชิงประจักษ$ในการตัดสินใจซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการกําหนดนโยบายที่มีคุณภาพของภาครัฐ
นอกจากนี้แลว รายงานชิ้นนี้ ยังเห็นว(าประเทศกําลังพัฒนาจะไดประโยชน$จากการมี RIA
มากกว(าประเทศที่พัฒนาแลว ไม(ใช(เปนเพราะว(าประเทศกําลังพัฒนามีกฎระเบียบในการกํากับดูแล
มากกว(าประเทศที่พัฒนาแลว หากแต(เปนเพราะว(า

14

Darren Welch and Richard waddington, 2005, Introducing Regulatory Impact Assessment (RIA) in Developing
Countries: The Case of Uganda สามารถดาวน$โหลดไดที่
http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/80/Session3.4WaddingtonDoc.pdf 26 December 2013.
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1. ประเทศกําลังพัฒนามักจะออกกฎหมายที่มีผลในการบิดเบือนกลไกตลาดเนื่องจาก
แนวทางในการบริ ห ารจั ด การระบบเศรษฐกิ จ มั กใหความสํ า คั ญ แก( บ ทบาทของ
ภาครัฐมากกว(ากลไกตลาด
2. การบังคับใชกฎหมายในประเทศกําลังพัฒนามักไม(มีประสิทธิภาพ หรือไม(ตรงตาม
เจตนารมณ$ ของกฎหมายทํ าใหเกิ ด ตนทุ น แก( เ ศรษฐกิ จ หรื อ สั งคม เช( น การใช
ดุลยพินิจของผูบังคับใชกฎหมายเพื่อประโยชน$ของตนเองมากกว(าของสาธารณะ
3. โครงสรางและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาเปลี่ยนแปลง
อย( า งรวดเร็ ว ทํ า ใหกฎหมายที่ มีอ ยู( เ ดิ ม ไม( เ หมาะสม การบั ง คั บ ใชกฎหมายที่
“ลาสมัย” เหล(านี้กลายเปนตนทุนที่ประเทศกําลังพัฒนาตองแบกรับ ตัวอย(างเช(น
กฎหมายที่ ใ หอํ า นาจผู ก ขาดแก( รั ฐ วิ ส าหกิ จ อาจไม( เ หมาะสมกั บ สภาพตลาดใน
ประเทศที่เอื้อใหภาคเอกชนสามารถเขามาแข(งขันกันไดอย(างเสรี
4. ประเทศกําลังพัฒนามักมีหลักนิติธรรม (rule of law) ที่อ(อนแอและศักยภาพของ
ภาคราชการมี จํ า กั ด ทํ า ใหสภาพแวดลอมในการประกอบธุ ร กิ จ มี ทั้ ง ตนทุ น และ
ความเสี่ยงที่สูง
การศึ กษาในส( ว นนี้ จ ะใหความสํ า คั ญ แก( ป ระสบการณ$ ในประเทศกํ า ลั งพั ฒ นาในการ (1)
ออกแบบ RIA ที่คํานึงถึงขอจํากัดต(างๆ ที่ไดกล(าวมา และ (2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนํา
RIA ที่ออกแบบไปบังคับใชในทางปฏิบัติเพื่อที่จะเปนแนวทางในการออกแบบ RIA ในประเทศไทย
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประสบการณ$ในการนํา RIA มาใชในประเทศที่กําลังพัฒนาและ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม(ในรายงานชิ้นนี้ตามรายละเอียดขอมูลรายประเทศที่ไดสรุปไวในตารางที่
3.1 พบว(า RIA เปนหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่มีการนํามาใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกฎหมาย หากแต(
ไม(ใช(เครื่องมือเดียว บางประเทศอาจมีการนํากลไกหรือมาตรการอื่นซึ่งมีเนื้อหาที่คลายคลึงกับ RIA
แต(ต(างกันที่รูปแบบมาบังคับใช แมประเทศที่พัฒนาแลว เช(น ประเทศสมาชิก OECD มีการนํา RIA
มาใชในการตรวจสอบความจําเปนและความเหมาะสมในการออกกฎหมายเกือบทุกประเทศ แต(
ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีขอจํากัดดานประสบการณ$และดานทรัพยากรที่สามารถใชในการจัดทํา RIA
หลายประเทศยังไม(มีกฎหมายที่บังคับใหมีการจัดทํารายงาน RIA ในการเสนอกฎหมาย หากแต(มี
กลไกอื่นๆ ที่ช(วยในการกลั่นกรองคุณภาพของกฎหมาย เช(น
• การกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการรับฟAงความคิดเห็นสาธารณะ (public
consultation)
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม(บางประเทศอาจไม(มีการนํา RIA มาใช
หากแต( มี ก ระบวนการในการกลั่ น กรองคุ ณ ภาพของกฎหมายโดยการรั บ ฟi ง และแลกเปลี่ ย น
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ความคิดเห็นกับสาธารณชน เช(น ในกรณีของประเทศสิงคโปร$ซึ่งเปนประเทศที่ไดรับการจัดอันดับเปน
ประเทศที่น(าลงทุนมากที่สุดจากรายงาน Doing Business Report ของธนาคารโลก เปนเวลา 7 ป^
ติดต(อกันตั้งแต( พ.ศ. 2549 – 2555 จากการที่มีกฎ ระเบียบที่เอื้อต(อการประกอบธุรกิจมากที่สุด แม
สิงคโปร$จะไม(มีกฎหมายบังคับใหมีการจัดทํารายงาน RIA หรือแมกระทั่งกฎระเบียบที่กําหนดให
หน(วยงานราชการตองจัดเวทีรับฟiงความคิดเห็นก(อนที่จะมีการออกกฎหมาย หากแต(รัฐบาลเล็งเห็น
ความสําคั ญและความจํ าเปนในการรับฟi งและแลกเปลี่ยนความคิด เห็น กับผู มีส(ว นไดเสีย จึ งเปน
แนวทางปฏิบัติที่จะมีการจัดรับฟiงความเห็นสองรอบก(อนที่จะมีการออกกฎระเบียบใด รอบแรกจะ
เปนการรับฟiงความคิดเห็นความจําเปนและทางเลือกต(างๆ ก(อนที่จะมีการร(างกฎหมายและรอบที่สอง
เปนการรับฟiงความคิดเห็นเมื่อมีการร(างกฎหมายแลว
นอกจากนี้ แ ลว รั ฐ บาลยั ง ใหความสํ า คั ญ แก( ค วามโปร( ง ใสในการดํ า เนิ น การโดยมี
ขอกําหนดใหมีการเปOดเผยร(างกฎหมายก(อนและหลังการรับ ฟiงความคิดเห็นสาธารณะในเว็บไซต$
วิธีการดังกล(าวอาจเหมาะสมสําหรับประเทศที่มีขนาดเล็ก จํานวนประชากรนอย จึงสามารถเขาถึง
ประชากรส(วนมากไดโดยการจัดเวทีความคิดเห็น การสํารวจความเห็น ฯลฯ
• การทํางานร"วมกับภาคธุรกิจอย"างใกลชิด
ฮ(องกงซึ่งไดรับ การจั ดอั นดั บความน(า ลงทุน เปนประเทศที่ สองรองลงมาจากสิงคโปร$ ในป^
พ.ศ. 2555 มีโครงสรางลักษณะทางเศรษฐกิจที่คลายคลึงกับสิงคโปร$แต(ไม(มีกฎหมายที่บังคับใหมี
การจัดทํารายงาน RIA เช(นเดียวกัน หากแต(ฮ(องกงมีกระบวนการในการตรวจสอบและทบทวน
กฎหมายที่เปนอุปสรรคต(อการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ภายใตคณะกรรมการของภาคเอกชนที่
มีชื่อว(า Business Facilitation Advisory Committee คณะกรรมการดังกล(าวจะเปนผูนําเสนอ
กฎหมายที่ เ ปนอุ ป สรรคในการประกอบธุ ร กิ จ ต( อ ภาครั ฐ ที่ น( า สนใจคื อคณะกรรมการดั งกล( า วมี
Economic Analysis and Business Facilitation ซึ่งมีหน(วยงานของภาครัฐเปนฝqายเลขานุการที่
พรอมตอบสนองขอเสนอของภาคธุ ร กิ จ ทํ า ใหการทํ า งานร( ว มกั น ระหว( า งภาครั ฐ และเอกชนมี
ประสิทธิภาพ
สิงคโปร$มีรูปแบบการทํางานร(วมกันอย(างใกลชิดระหว(างภาครัฐและเอกชนเช(นกัน ภายใต
คณะกรรมการที่มีชื่อว(า Pro-enterprise Panel ซึ่งมีเปLาหมายในการลดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค
ในการประกอบธุร กิ จของภาคเอกชนโดยเฉพาะ คณะทํา งานดังกล( าวมี เลขาธิ การคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนเปนประธานและมีตัวแทนของภาคธุรกิจเปนกรรมการ
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• การมีโครงการเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทบทวน (review) คุณภาพของกฎหมายที่มี
อยู"เดิม
ประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศมีการนํา RIA มาใชในโครงการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของกฎหมายที่มีอยู(เดิม อนึ่ง RIA มิไดเปนเครื่องมือเฉพาะในการกลั่นกรองร(างกฎหมายใหม(
หากแต(สามารถใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงหรือทบทวนความจําเปนในการมีกฎหมายเดิมดวย
โดยขั้น ตอนที่ดํ าเนินการมี 3 ขั้นตอนไดแก( สรางฐานขอมูลกฎหมายหรือระเบียบทางปกครองที่
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ – การทบทวน – การยกเลิก (inventory – review – eliminate) วิธีการ
ในการ “โละ” กฎ ระเบี ย บที่ เ ปนอุ ป สรรคดั ง กล( า วเรี ย กว( า วิ ธี ก ารแบบกิ โ ยติ น “guillotine
approach”
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม(บางประเทศที่ใหความสําคัญแก(การลด
กระบวนการและขั้ น ตอนของภาครั ฐ ที่ ไม( มีป ระสิ ทธิ ภ าพ มั กมี การริ เ ริ่ มโครงการในการทบทวน
กฎหมายหลักและกฎหมายรองโดยใชวิธีการแบบกิโ ยติน ในบางประเทศจะมี การดําเนินการที่ มี
ลักษณะเปนโครงการเฉพาะกิจที่ทําเปนครั้งๆ (ad hoc) หรือที่ทําเปนประจําอย(างต(อเนื่อง
ประเทศเม็ กซิ โ กเปนประเทศกํ า ลั งพั ฒ นาประเทศแรกที่ มีการทบทวนกฎหมายครั้ งใหญ(
ในช(วงป^ พ.ศ. 2548 หลังจากการเขาร(วมเปนภาคีของเขตการคาเสรีทวีปอเมริกาเหนือหรือ NAFTA
ซึ่งมีสมาชิก 3 ประเทศไดแก( สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโกในป^ พ.ศ. 2547 การดําเนินการ
ดังกล(าวส(งผลใหมีการยกเลิกกฎระเบียบการกํากับดูแลเกือบครึ่งหนึ่งและมีการปรับปรุงกฎระเบียบที่
เหลือใหมีความกระชับและง(ายขึ้น ตั้งแต(นั้นมา การตรวจสอบคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐ
กลายเปนเสาหลักที่สําคัญของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของเม็กซิโก
ประเทศเกาหลี ใตซึ่ ง เปนประเทศอุ ต สาหกรรมใหม( มี การทบทวนกฎหมายครั้ งใหญ( ในป^
พ.ศ. 2541 โดยมีการทบทวนกฎกติกาการกํากับดูแลของภาครัฐถึง 11,000 ฉบับ ในช(วงเวลา 11
เดือน ซึ่งส(งผลใหมีการยกเลิกกฎระเบียบในการกํากับดูแลที่ทบทวนถึงครึ่งหนึ่ง
เวียดนามมีโครงการทบทวนกฎหมายครั้งใหญ(ในลักษณะเดียวกันในป^ พ.ศ. 2550-2553
โครงการดังกล(าวไดรับความร(วมมือจากหน(วยงานระหว(างประเทศจํานวนมาก ไดแก( สภาหอการคา
สหรัฐอเมริกา (AmCham) สภาหอการคายุโรป (EuroCham) บรรษัทการเงินระหว(างประเทศ
(International Finance Corporation) สํานักงานส(งเสริมการคาและการลงทุนของเกาหลี
(KOTRA) และ สมาคมการคาของเอกชนอีก 13 สมาคม โดยมีการทบทวนกระบวนการทางปกครอง
ทั้งหมด 6,000 กระบวนการ ซึ่งหลั งจากโครงการสิ้ น สุด ลงแลวในระยะเวลา 2 ป^ มี การยกเลิ ก
ประมาณรอยละ 10 และมีการปรับปรุงใหกระชับและง(ายขึ้นอีก รอยละ 77 ของจํานวนกระบวนการ
ทางปกครองที่ทบทวนทั้งหมด การดําเนินการดังกล(าวสามารถประหยัดตนทุนใหแก(ประเทศไดถึง 4
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พันลานบาทต(อป^ ความสําเร็จของโครงการทําใหเวียดนามจัดตั้งหน(วยงานที่ทําหนาที่ในการศึกษา
ทบทวนกฎหมายโดยเฉพาะขึ้นมา เรียกว(า Administrative Procedure Control Agency
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม(อื่นๆ เช(น ฮ(องกง เม็กซิโก และ มาเลเซีย
มีกระบวนการในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอย(างต(อเนื่องเช(นกัน ในกรณีของฮ(องกง
กระบวนการดังกล(าวจะดําเนินการโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการเอื้ออํานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ (Business Facilitation Advisory Committee) ดังที่ไดกล(าวมาแลวก(อนหนา
นี้ ในขณะที่ประเทศมาเลเซียก็มีหน(วยงานในลักษณะดังกล(าวที่เรียกว(า PEMUDAH (Special Task
Force to Facilitate Business) ซึ่งมีเปLาหมายในการปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคต(อ
การประกอบธุ ร กิ จ หน( ว ยปฏิ บั ติ การพิ เ ศษดั ง กล( า วซึ่ งประกอบดวยตั ว แทนจากทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนขึ้นโดยตรงกับนายกรัฐมนตรี ในช(วงแรก หน(วยงานดังกล(าวจะใหความสําคัญเฉพาะกับ
กระบวนการและขั้นตอนที่มีการประเมินในรายงาน Doing Business ของธนาคารโลกทําใหมาเลเซีย
สามารถขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 12 ในป^ พ.ศ. 2555 เปนที่ 6 ในป^ล(าสุด
• การกําหนดใหกฎหมายทุกฉบับมีอายุ (sunset clause)
เพื่อใหกฎหมายทุกฉบับไดรับการทบทวนความเหมาะสมอย(างเปนระบบ ประเทศเกาหลีใต
กํ า หนดใหกฎหมายทุ กฉบั บ มี อายุ ซึ่ งจะตองมาทบทวนเปนระยะว( า สมควรที่ จ ะต( อ อายุ ห รื อ ไม(
ในช(วงแรกนั้น ใชบังคับเฉพาะกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาใหม( แต(ต(อมาไดขยายขอบเขตในการบังคับใช
ใหครอบคลุมกฎหมายที่มีอยู(เดิมดวย
ในออสเตรเลียก็เคยมีการเสนอใหกฎหมายที่ไม(ไดรับเสียง
สนับ สนุน ในรั ฐสภามากกว( าสามในสี่ (super majority) ใหมีอายุ หาป^ เพื่อที่จะมีการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย
ตารางที่ 3.1 การสKงเสริม “การกํากับดูแลที่ดี” ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม
ใหมK
ประเทศ

RIA บังคับตาม
กฎหมายหรือไมK

เปvาหมายในการปฏิรูปกฎหมาย

กลไกอื่น

ไม(มี
ส(งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย(อมและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย(างยั่งยืนยึด
หลักการว(ากฎระเบียบของรัฐจะตองไม(เปน
การแทรกแซงการตัดสินใจของภาคเอกชน

ไม(มี
- มีการจัดตั้ง Business Difficulties
Resolution Centre ซึ่งเปนศูนย$ที่รับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบของภาครัฐ
- มีการออกมาตรการเพือ่ ผ(อนปรนการบังคับใช
กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคต(อการประกอบ
ธุรกิจเปนการชั่วคราว Temporary
Regulatory Relief เพื่อเปนการลดตนทุนของ
การประกอบธุรกิจและส(งเสริมการลงทุน

ทวีปเอเชีย
จีน
เกาหลีใต

ไม(
ใช(

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ประเทศ

RIA บังคับตาม
กฎหมายหรือไมK

เปvาหมายในการปฏิรูปกฎหมาย

กลไกอื่น
-

ไตหวัน

ใช(

ฮ(องกง

ไม(

เวียดนาม

ใช(

มาเลเซีย

ไม(

สิงคโปร$

ไม(
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มีการจัดตั้ง Regulatory Reform Task
Force (RRTF) ภายใตสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่ง
เปนหน(วยปฏิบัติงานร(วมระหว(างภาครัฐและ
เอกชนที่มีภารกิจในการเชื่อมโยงปiญหาที่ภาค
ธุรกิจประสบกับการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ
ของหน(วยงานราชการภายใตกระทรวงต(างๆ
ปรับปรุงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
มี ก ารใหรางวั ล แก( ห น( ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ขั้ น ตอนที่
โดยอิงกับรายงาน Doing Business Report โปร( ง ใสแ ละเปO ด ใหประ ชาช นมี ส( วนร( วมใน
ของธนาคารโลก
กระบวนการจัดทํา RIA
ตรวจสอบนโยบายของภาครัฐว(าไม(เปนการ
• ฝqายบริหารมีระเบียบภายในทีก่ ําหนดใหการ
สรางภาระใหแก(ภาคธุรกิจโดยไม(จําเปน
นําเสนอนโยบายและร(างกฎหมายของ
หน(วยงานของภาครัฐตองมีการประเมินผล
กระทบต(อสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ
(partial RIA)
• Business Facilitation Advisory
Committee เปนคณะกรรมการภาคเอกชนที่
ทําหนาที่ในการเสนอกฎหมายที่รัฐควรทบทวน
คณะกรรมการดังกล(าวมี Economic
Analysis and Business Facilitation Unit
ซึ่งเปนหน(วยงานของรัฐภายใตสังกัด
กระทรวงการคลังเปนสํานักงานเลขานุการ
ไม(มี
• มีกฎระเบียบที่กําหนดให กระทรวง องค$กร
ปกครองจังหวัด และ เทศบาลตองทบทวน
ความเหมาะสมของกระบวนการทางปกครอง
ของตน (Decree on Controlling
Administrative Procedure)
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
• มีการจัดตั้ง PERMUDAH ซึ่งเปนหน(วยงานกึ่ง
ของภาคเอกชน โดยใหความสําคัญใน
รัฐกึ่งเอกชนที่มีหนาที่ในการส(งเสริมความ
เบื้องตนแก(กฎระเบียบที่มีการรองเรียน และ
สะดวกและรวดเร็วในสภาพแวดลอมในการ
กฎ ระเบียบที่มีการประเมินในรายงาน
ประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
Doing Business ของธนาคารโลก
ไม(มี
• มีการจัดตั้ง Smart Regulation Committee
ในส(วนราชการเพื่อทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย และ ส(งเสริมกระบวนการในการร(าง
กฎหมายที่ดีตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมการดังกล(าวไดทบทวนกฎระเบียบ
ทั้งหมด 19,400 ฉบับในช(วงป^ พ.ศ. 2545 2550 และในปiจจุบันยังคงอยู(ในขั้นตอนของ
การทบทวนระยะที่สอง
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ประเทศ

RIA บังคับตาม
กฎหมายหรือไมK

ฟOลิปปOนส$
อินโดนีเซีย

ไม(
ไม(

ทวีปอเมริกา
ชิลี

ไม(

เปvาหมายในการปฏิรูปกฎหมาย

ไม(มี
ไม(มี

กลไกอื่น
• มีการจัดตั้ง Pro-enterprise Panel ซึ่งมี
เปLาหมายในการลดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
โดยเฉพาะ คณะทํางานดังกล(าวมีเลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนประธาน
และมีตัวแทนของภาคธุรกิจเปนกรรมการ
ไม(มี
• ในระดับเทศบาลมีการนํา RIA มาใชบาง

ปรับปรุงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
กฎหมายที่รอการบังคับใชกับธุรกิจขนาดกลางและ
โดยอิงกับรายงาน Doing Business Report ขนาดย(อมตองมีการประเมิ นตนทุนที่ SMEs ตอง
แบกรับ (partial RIA)
เม็กซิโก
ใช(
การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข(งขัน
ของประเทศ
ที่มา: OECD (2012) Sustainability in Impact Assessments: A Review of Impact Assessment System: selected OECD
countries and the European Union. สามารถดาวน$ โ หลดไดที่ http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/Sustainability%20in%20impact%20assessment%20SG-SD(2011)6-FINAL.pdf 26 December 2013.

กล(าวโดยสรุป ประเทศกําลังพัฒนาส(วนมากยังไม(มีการนํา RIA มาบังคับใช ต(างจากประเทศ
อุตสาหกรรมใหม( คือ ไตหวันและเกาหลีใต อย(างไรก็ดี การมีกฎหมายที่บังคับใหตองมีการจัดทํา RIA
มิไดเปนปiจจัยที่กําหนดคุณภาพของกฎหมาย หากการนํา RIA มาใชเปนผลของการผลักดันของ
บุคคลกลุ(มเล็กๆ ที่มิไดมีอํานาจในระดับนโยบาย และมิไดเปนส(วนหนึ่งของยุทธศาสตร$การปฏิรูป
การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมซึ่งไดรับการสนับสนุนของฝqายการเมือง
อย(างชัดเจน
ดังที่ไดกล(าวไวแลวในบทที่ 2 ว(า การนํา RIA มาใชในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศมี
แต(ชื่อหากแต(มิไดมีการปฏิบัติอย(างจริงจัง ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 3.2 ดานล(างว(า ประเทศบาง
ประเทศที่ ไดรั บ การจั ด อั น ดั บ ว( า มีกฎระเบี ย บที่ เ อื้ อต( อการประกอบธุ ร กิ จ โดยธนาคารโลกยั งไม( มี
กฎหมายที่บังคับใหตองทํา RIA ในขณะเดียวกัน ประเทศบางประเทศที่มีกฎหมายดังกล(าวกลับไดรับ
การจัดอันดับในลําดับทายๆ อย(างไรก็ดีการจัดลําดับดังกล(าวอาจไม(สะทอนคุณภาพของการกํากับ
ดูแลของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากกรอบในการประเมินคุณภาพของกฎหมายดังกล(าวจํากัดเฉพาะ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ทํ า ใหประเทศที่ มุ( ง เปL า ไปที่ ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายเหล( า นี้
โดยเฉพาะอาจไดรับการประเมินที่ดีขึ้น เช(น มาเลเซีย และ ไตหวัน เปนตน หากแต(คุณภาพกฎหมาย
อื่นๆ อาจไม(ไดรับการพัฒนาในลักษณะเดียวกัน ส(วนประเทศที่นํา RIA มาใชโดยไม(ไดมุ(งเปLาไปที่
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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กฎหมายที่มีการประเมินโดยรายงาน Doing Business เช(น เม็กซิโก หรือ เวียดนาม อาจไดรับการจัด
อันดั บทายๆ ซึ่งไม(ส ะทอนคุณภาพของการกํา กับ ดูแลของประเทศในภาพรวมที่ดี ขึ้น อย( างไรก็ ดี
ดัชนีชี้วัดของ Doing Business ยังคงเปนขอมูลที่นักลงทุนใชอางอิงในการตัดสินใจทางธุรกิจ
ตารางที่ 3.2 การจัดอันดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจจากรายงาน Doing Business
ปn พ.ศ. 2556
ลําดับ - ประเทศ
1. สิงคโปร$
2. ฮ(องกง
8. เกาหลีใต
12. มาเลเซีย
16. ไตหวัน
18. ไทย

มี RIA หรือไมK
ไม(มี
ไม(มี
มี
ไม(มี
มี
มี

ลําดับ – ประเทศ
37. ชิลี
48. เม็กซิโก
91. จีน
99. เวียดนาม
128. อินโดนีเซีย
138 ฟOลิปปOนส$

มี RIA หรือไมK
ไม(มี
มี
ไม(มี
มี
ไม(มี
ไม(มี

ที่มา: World Bank (2013) Doing Business Report 2013.

การศึกษารู ปแบบและวิธี การในการนํา RIA มาใชในประเทศกํา ลังพัฒนาและประเทศ
อุตสาหกรรมใหม(ซึ่งเปนสมาชิกเอเปกทั้ง 5 ประเทศไดแก( ประเทศเกาหลีใต ไตหวัน ไทย เม็กซิโก
และ เวี ย ดนามตามที่ ไ ดสรุ ป โดยสั ง เขปในตารางที่ 3.3 ดานล( า ง พบว( า ส( ว นมากกฎหมายที่
กํา หนดใหมี การจั ดทํ ารายงาน RIA มิ ไดมีการแยกแยะระหว( างกฎหมายหลั กและกฎหมายรอง
ซึ่งต(า งจากในกรณี ของประเทศไทยที่ กําหนดใหมีการทํ า RIA เฉพาะร(า งพระราชบัญ ญัติ ที่ผ( า น
การพิจารณาของ ครม. เท(านั้น อย(างไรก็ดี เนื่องจากขอจํากัดของทรัพยากรที่ตองใชในการจัดทํา
รายงาน RIA ซึ่งมีความซับซอน ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม(ส(วนมากมักจะ
จํากัดการทํารายงาน RIA เฉพาะกฎหมายที่ผ(านรัฐสภาเท(านั้นในเบื้องตน เช(น ไตหวัน และ เวียดนาม
เม็กซิโกกําหนดว(ากฎหมายที่ส(งผลกระทบต(อภาคธุรกิจเท(านั้นที่ตองทํา RIA สําหรับเกาหลีใตนั้นได
ออกแนวทางปฏิบัติในการทํารายงาน RIA ซึ่งระบุว(า กฎหมายที่มี “ผลกระทบต(อเศรษฐกิจและสังคม
อย(างมีนัยสําคัญ” เท(านั้นที่ตองทํา RIA ซึ่งหมายถึงกฎหมายที่มีผลกระทบดังต(อไปนี้15
o มีผลกระทบที่มีมูลค(าเกิน 10,000 ลานวอน หรือ ประมาณ 300 ลานบาทต(อป^
o มีผลกระทบต(อประชาชนตั้งแต( 1 ลานคนขึ้นไป
15

OECD (2012) Sustainability in Impact Assessments: A Review of Impact Assessment System: selected OECD
countries and the European Union. สามารถดาวน$โหลดไดที่ http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/Sustainability%20in%20impact%20assessment%20SG-SD(2011)6-FINAL.pdf 26 December 2013.
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o มีผลในการจํากัดการแข(งขันในตลาด
o มีลักษณะที่ไม(สอดคลองกับกฎระเบียบที่เปนมาตรฐานสากล
สําหรับความครบถวนสมบูรณ$ของรายงาน RIA นั้น พบว(า มี 3 ประเทศ ไดแก( เกาหลีใต
ไตหวัน และเม็กซิโก ที่มีคู(มือการจัดทํารายงาน RIA ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลประโยชน$และ
ตนทุ น ของการกํ า กั บ ดู แ ลของภาครั ฐ ที่ ค รอบคลุ ม ทางเลื อ กอื่ น ๆ ดวยเพื่ อ ที่ จ ะสามารถใชใน
การพิ จารณาเปรียบเทียบกับทางเลื อกที่ มีการนําเสนอ อย(า งไรก็ดี ทั้ง 3 ประเทศที่กล( าวมาไม( มี
ขอกําหนดว(าจะตองมีการประเมินผลประโยชน$และตนทุนของทางเลือกในกรณีที่รัฐไม(ออกกฎหมาย
ดวยหรือที่เรียกว(า baseline assessment ซึ่งมีความสําคัญอย(างยิ่งในการพิจารณาความจําเปนและ
ความคุ มค( าในการที่ รั ฐ เขาไปแทรกแซงก( อนที่ จ ะมี การประเมิ น และเปรี ย บเที ย บความคุ มค( า ของ
รูปแบบต(างๆ ของการแทรกแซงของภาครัฐ
ประเทศไทยกับเวียดนามเปน 2 ประเทศที่ไม(มีขอกําหนดดังกล(าว ในกรณีของประเทศไทยนั้น
มีเพียงการตั้งคําถามว(ามีทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงค$ในการออกกฎหมายหรือไม(
ซึ่งหน(วยงานราชการส(วนมากจะตอบว(า “ไม(มี” โดยไม(ไดมีการเสนอรายละเอียดใดๆ ประกอบ
สุดทาย ในส(วนของโครงสรางสถาบันนั้น พบว(าประเทศที่ใหความสําคัญแก(กระบวนการและ
ขั้นตอนในการจัดทํา RIA มักมีการจัดตั้งหน(วยงานกลางขึ้นมาเพื่อผลักดัน ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพของการทํา RIA ของหน(วยงานราชการ เช(น ประเทศเกาหลีใต และ เม็กซิโก เปนตน ประเทศ
เกาหลีใตมีหน(วยงานที่เรียกว(า Regulatory Research Centre (RRC) ซึ่งอยู(ภายใต Korean
Institute of Public Administration (KIPA) ซึ่งเปนหน(วยงานวิจัยของภาครัฐเกี่ยวกับแนวทาง
การปรับ ปรุ งการบริหารจั ดการของภาครั ฐ นอกจากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ ยวกับ RIA ทั้ ง
หมดแลว RRC ยังเปนศูนย$กลางขอมูล RIA อีกดวย ทั้งนี้ตั้งแต(ป^ พ.ศ. 2549 เกาหลีใตเปOดเผยเอกสาร
ที่เกี่ยวกับ RIA ทั้งหมดต(อสาธารณชนเพื่อใหการดําเนินการมีความโปร(งใสมากขึ้น RRC จึงเปOดเผย
เอกสารทั้งหมดในเว็บไซต$ของหน(วยงาน
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3-13

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

ตารางที่ 3.3 รูปแบบ RIA ที่นํามาใชในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหมK
ประเทศ

มีการใช RIA กับกฎหมาย
หลักหรือกฎหมายรอง

รายงาน RIA ตองมีการ
ประเมินทางเลือกอื่นๆ
หรือไมK

มีหนKวยงานทีต่ รวจสอบคุณภาพของ RIA
หรือไมK

เกาหลีใต

ร(างกฎหมายทุกลําดับชั้น

คู(มือการจัดทํารายงาน RIA
ระบุว(าตองมีการประเมิน
ทางเลือกอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบดวย

Regulatory Research Centre ซึ่งอยู(ภายใต
Korean Institute of Public Administration
(KIPA) เปนหน(วยงานที่สามารถจัดทํารายงาน
RIA แทนหน(วยงานที่เสนอร(างกฎหมายได และ
เปOดเผยเอกสารที่เกี่ยวกับการร(างกฎหมาย
ทั้งหมดต(อสาธารณชนในเว็บไซต$

ไตหวัน

ร(างกฎหมายทุกลําดับชั้นแต(
เริ่มจากกฎหมายที่ตองผ(าน
รัฐสภาในการพิจารณาเท(านั้น

คู(มือการจัดทํารายงาน RIA
ระบุว(าตองมีการประเมิน
ทางเลือกอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบดวยหากแต(ไม(ได
ระบุถึงทางเลือกที่รัฐจะไม(
กํากับดูแล (baseline
assessment)

ไม(มี

ไทย

ร(างกฎหมายที่ผ(านการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม(ไดกําหนด เพียงตั้งคําถาม
ว(ามีทางเลือกอื่นที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค$หรือไม(

ไม(มี

เม็กซิโก

ร(างกฎหมายทุกลําดับชั้นที่ทํา
ใหภาคธุรกิจมีตนทุนในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย

คู(มือการจัดทํารายงาน RIA
ระบุว(าตองมีการประเมิน
ทางเลือกอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบดวย

COFEMER หน(วยงานทีจ่ ัดทํา public hearing
และเปOดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดทํา RIA ทั้งหมด
ใหแก(สาธารณชน รวมทั้งทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบรายงาน RIA ดวย

เวียดนาม

ร(างกฎหมายทุกลําดับชั้นที่
ออกโดยระดับทองถิ่น ใน
เบื้องตนเนนเฉพาะร(าง
กฎหมายที่ตองผ(าน สภา
แห(งชาติ (National
Assembly) ซึ่งปฏิบัติหนาที่
เปนฝqายนิติบัญญัติ

ไม(ไดกําหนด

ไม(มีหน(วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของ รายงาน
RIA แต(มหี น(วยงานที่เรียกว(า Administrative
Procedures Control Agency มีหนาที่ในการ
เสนอแนะรัฐบาลเกี่ยวกับการตรวจสอบ
กระบวนการและขั้นตอนทางปกครองทีค่ วรมีการ
ทบทวน และ เปนหน(วยงานที่บริหารจัดการ
ฐานขอมูลกฎระเบียบทางปกครองทั้งหมดของ
ประเทศ

ที่มา: OECD (2012) Sustainability in Impact Assessments: A Review of Impact Assessment System: selected OECD
countries and the European Union. สามารถดาวน$ โ หลดไดที่ http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/Sustainability%20in%20impact%20assessment%20SG-SD(2011)6-FINAL.pdf 26 December 2013.

3-14

บทที่ 3 การศึกษาประสบการณ$ในการบังคับใช RIA ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม(

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห$ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

สําหรับประเทศเม็กซิโกนั้นไดมีการจัดตั้งหน(วยงานในลักษณะเดียวกันที่เรียกว(า COFEMER
ซึ่งเปนหน(วยงานที่อยู(ภายใตกระทรวงเศรษฐกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาตามขอกําหนดของกฎหมายว(าดวย
วิธีการทางปกครองของเม็กซิโกในป^ พ.ศ. 2543 หน(วยงานดังกล(าวซึ่งประกอบดวยพนักงานที่เปน
นักกฎหมายและนักเศรษฐศาสตร$ประมาณ 60 ราย มีเปLาประสงค$ในการสรางความโปร(งใสใหแก(การ
บริหารจัดการของภาครัฐ และมีหนาที่ในการจัดทําการรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะ และเปOดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทํา RIA ทั้งหมดใหแก(สาธารณชน รวมทั้งทําหนาที่ในการตรวจสอบรายงาน RIA
ดวยในลักษณะเดียวกับ RRC ในเกาหลีใต ตามขอกําหนดของกฎหมายว(าดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองของเม็กซิโก หน(วยงานของรัฐทุกแห(งที่ตองการออกกฎกติกาในการกํากับดูแลจะตองไดรับ
ขอคิดเห็นจาก COFEMER ก(อนจึงจะประกาศใชได
รายงานผลการประเมิ น ระบบการบริ ห ารการกํ า กั บ ดู แ ลของภาครั ฐ ของ OECD ในป^
พ.ศ. 255216 จัดใหเม็กซิโกและเกาหลีใตเปนประเทศสมาชิกที่มีสถาบันที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการการปฏิรู ปการกํา กับดู แลเปนที่ 5 และที่ 7 จากสมาชิกทั้งหมด 30 ประเทศ การศึกษาใน
รายละเอียดของการนํา RIA มาใชในสองประเทศนี้พบว(า ความสําเร็จเกิดจากการมีเปLาหมายที่ชัดเจน
และมีแรงสนับสนุนจากการเมืองซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายอย(างชัดเจนและต(อเนื่อง
ในกรณีของเกาหลีใตนั้น มีการนํา RIA มาใชหลังวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชียในป^
พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค$ที่จะใชเปนเครื่องมือในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
และระบบการเงินในลักษณะเฉพาะเจาะจง การนํา RIA มาใชดําเนินการไปพรอมกับการปฏิรูประบบ
ราชการครั้งใหญ(ของเกาหลีใตซึ่งตองการจะเปลี่ยนทัศนคติเดิมๆ ของขาราชการจากการมองว(าตน
เปนผูปกครองมาเปนผูที่อํานวยความสะดวกแก(ภ าคธุรกิ จซึ่งเปนหัวจั กรของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ดวยเหตุผลดังกล(าว การจัดทํารายงาน RIA จึงใหความสําคัญแก(กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุ ร กิ จ และ การเปO ด เสรี ต ลาดสิ น คา บริ ก ารและการลงทุ น มากกว( า ที่ เ กี่ ย วของกั บ
สิ่งแวดลอมหรือประเด็นทางสังคมอื่นๆ (อ(านรายละเอียดเพิ่มเติมไดในกล(องขอมูลที่ 1)

16
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กลKองขอมูลที่ 1 การปฏิรูปการกํากับดูแลในเกาหลีใต
เกาหลีใตริ เริ่ มปฏิ รูปกฎหมายของประเทศ โดยการแต( งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมายของประเทศ (The
country constituted the Regulatory Reforms Committee: RRC) หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป^ พ.ศ. 2540 ซึ่งส(งผลให
เกิดภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจ ในป^ พ.ศ. 2541 ผลิตภัณฑ$มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเกาหลีใตลดลงถึงรอยละ 7
ในระยะเริ่มตนของการปฏิรูปกฎหมาย จากจํานวนกฎระเบียบในป^ พ.ศ. 2541 ทั้งหมด 10,544 ฉบับ ลดจํานวนลง
เหลือ 7,812 ฉบับ ในป^ พ.ศ. 2546 และมีจํานวนเพียง 5,112 ฉบับ ในป^ พ.ศ. 2550 ซึ่งส(งผลใหตนทุนในการดําเนินการของ
ภาคธุรกิจลดลงอย(างมาก เนื่องจากกฎระเบียบในการบริหารจัดการนอยลง การดําเนินการง(ายขึ้น ลดเวลาและขั้นตอนในการ
ดําเนินงานไดมากถึงรอยละ 40 นอกจากนี้ยังช(วยลดค(าใชจ(ายในการบริหารจัดการไดถึง 10 เท(า
ความสําเร็จในการปฏิรูปกฎหมายของประเทศเกาหลีใตเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของทุกภาคส(วน ไม(ว(าจะเปนภาค
ธุรกิจ การเมือง และกลุ(มประชาชน ที่มีส(วนร(วมในการกําหนดเปLาหมาย รูปแบบ และวิธีการในการดําเนินการของภาครัฐที่
ชัดเจน ในขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (RRC) เปนผูกําหนดทิศทางและการประสานงานโดยรวม รวมถึงการกํากับ
ดูแลเกี่ยวกับความซ้ําซอนของกฎระเบียบ และความไม(สอดคลองกันของกฎระเบียบ และนโยบายระหว(างกระทรวง ดวยการ
จัดทําร(างกฎหมายขึ้นมาใหม(ทั้งหมด
ในประเทศเกาหลีใต กระทรวงตองรองขอใหคณะกรรมการ RRC ดําเนินการตรวจสอบกฎระเบียบของกระทรวง
โดยผ(านการรับฟiงความคิดเห็นจากผูมีส(วนไดเสีย รวมถึงประเมินผลกระทบดานกฎระเบียบ (Regulatory Impact
Assessment: RIA) และประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง ในกระบวนการดังกล(าว ประชาชน และองค$กรภาคเอกชน
สามารถส(งความเห็นไปยังคณะกรรมการ RRC ได เพื่อมีส(วนร(วมในกระบวนการตรวจสอบกฎระเบียบของกระทรวง จากนั้น
คณะกรรมการ RRC จะนําเสนอประเด็นการตรวจสอบทั้งหมดไปยังคณะรัฐมนตรี สภา และสมัชชาแห(งชาติ เพื่อร(วม
พิจารณา
คณะกรรมการ RRC จะดําเนินการสํารวจความคิดเห็นทุกป^ เพื่อรับฟiงความคิดเห็นของประชาชน และผูเชี่ยวชาญ
ในการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อนําผลที่ไดจากการสํารวจไปใชในการกําหนดทิศทาง นโยบายในการดําเนินงานในป^ต(อไป

3.3 ประสบการณในการนํา RIA มาใชในกลุKมประเทศแอฟริกา
รายงานของ OECD Building an Institutional Framework for Regulatory Impact
Analysis ไดกล(าวถึงโครงการนําร(องในการนํา RIA ไปใช (pilot project) ในประเทศแอฟริกา
ตะวันออก ซึ่งไดแก( ประเทศ ยูกันดา เคนยา แทนซาเนีย รวันดา และ แซมเบีย โดยมีกระทรวง
การพัฒนาระหว(างประเทศ (Department for International Development – DFID) ของ
สหราชอาณาจักรเปนผูใหความช(วยเหลือทางเทคนิค เปLาประสงค$ของโครงการดังกล(าวแตกต(างกัน
ไปในแต(ละประเทศ เช(น การจัดทํา RIA ในประเทศยูกันดามีเปLาประสงค$ 3 ประการไดแก( (1) เพื่อลด
การทุจริตคอร$รัปชัน (2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายของรัฐ และ (3) เพื่อส(งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สามารถช(วยลดความยากจนโดยการส(งเสริมการกํากับดูแลที่เปนประโยชน$
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แก(ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย(อม และความเท(าเทียมในสังคม สําหรับโครงการในประเทศเคนยา
นั้น มีเปLาหมายที่ชัดเจนและแคบกว(ามาก คือ การปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบในการกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมสืบเนื่องจากการที่ไดมีการจั ดตั้งองค$กรอิสระกํากับดู แลกิจการดังกล(าวขึ้นมา
ทั้งนี้ ไดมี การกํา หนดดัช นีชี้ วัด คุณภาพของการกํ ากั บดู แลในสามประเด็ นคื อ การเขาถึงโครงข(า ย
โทรคมนาคมของผูประกอบการ คุณภาพของบริการ และอัตราค(าบริการ
รายงานของสามองค$กรในเครือธนาคารโลก ไดแก( IFC MIGA และ ธนาคารโลก (2010)17
เกี่ยวกับระบบอภิบาลของการกํากับดูแลในประเทศกําลังพัฒนาไดทําการประเมินผลของโครงการ
เหล(านี้ซึ่งมีขอสรุปสําคัญ 5 ประการซึ่งสามารถนํามาเปนขอคิดสําหรับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ที่มี
ดําริที่จะนํา RIA มาใช
ประการแรก การปฏิรูประบบการกํากับ ดูแลในประเทศเหล(านี้มีความทาทายมากกว(าใน
ประเทศ ที่เปนสมาชิก OECD ซึ่งส(วนมากเปนประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากประเทศเหล(านี้ขาด
ระบบและกระบวนการในการตรากฎหมายและบังคับใชกฎหมายและการกําหนดนโยบายที่ดี RIA
สามารถ "ฝiงตัว" และ "เติบโต" ไดอย(างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเทศเหล(านี้ยังไม(มีความพรอมใน
การนํา RIA มาใช ความกาวหนาของโครงการนําร(องจึงจํากัดเฉพาะในส(วนของการรับฟiงความเห็น
สาธารณะเท( านั้ น ซึ่งเปนพัฒ นาการในกระบวนการราชการของประเทศเหล( า นี้ โ ดยทั่ ว ไป มิ ได
เกิดจากโครงการ RIA เท(านั้น อย(างไรก็ดี กระบวนการรับฟiงความคิดเห็นที่ใชยังไม(สมบูรณ$เท(าใดนัก
เนื่องจากผูที่เขาร(วมในเวทีสาธารณะดังกล(าวไม(ครอบคลุมถึงกลุ(มผูมีส(วนไดเสียรายย(อยที่ไม(สามารถ
เขาถึงรั ฐบาลหรือหน(วยงานราชการได และวิ ธีการรับ ฟiงความคิด เห็ นก็ยั งไม( เปนไปตามหลักการ
มาตรฐานที่มีการกําหนดไว
ประการที่ส อง ประเทศเหล(า นี้ ยังตองเผชิญ กั บปi ญ หาทาทายอีกหลากหลายประการใน
ขณะเดียวกันไม(ว(าจะเปนการปฏิรูประบบราชการ การกระจายอํานาจ การต(อสูกับปiญหาการทุจริต
คอร$รัปชัน การปรับปรุงกฎระเบียบในการกํากับดูแลภาคธุรกิจ ฯลฯ ทําใหไม(สามารถทุ(มเทใหกับ
การปฏิรูปการกํากับดูแลของภาครัฐได นอกจากนี้แลว เนื่องจากการปฏิรูปในแต(ละเรื่องต(างมี
ความเกี่ยวโยงระหว(างกัน การประสานงานและการร(วมมืออย(างใกลชิดระหว(างหน(วยงานที่เกี่ยวของ
มีความสําคัญอย(างยิ่งในการที่จะบรรลุเปLาประสงค$ของการปฏิรูประบบการกํากับดูแล
ตัวอย(างเช(น ในประเทศเคนยาไดมีการริเริ่มระบบการประเมินผลการดําเนินงานมาใชกับ
หน(วยงานราชการโดยรัฐมนตรีและปลัดแต(ละกระทรวงจะตองกําหนดผลงานของหน(วยงานภายใต
17

International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency, World Bank (2010), Regulatory
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บังคับบัญชาที่เปนรูปธรรม แต(จวบจนปiจจุบัน ยังคงมีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงานมาใชเฉพาะกับ
หน( ว ยงานระดั บ บน ไม( มี การแปลงดั ช นี ดั งกล( า วมาเปนดั ช นี ย( อยสํ า หรั บ หน( ว ยงานระดั บ ปฏิ บั ติ
การขาดขอมูล การประเมิ นผลงานของหน(ว ยงานของภาครั ฐทํ าใหขาดขอมูล สถิ ติที่สามารถนํา มา
ประกอบในการจัดทํารายงาน RIA
ประการที่สาม หน(วยงานในแต(ละกระทรวงขาดแรงจูงใจที่จะนํา RIA มาใชเปนเครื่องมือ
ในการกลั่นกรองคุณภาพของกฎระเบียบของตนเอง การ “รณรงค$” เกี่ยวกับผลประโยชน$ของ RIA มี
ผลเฉพาะในระยะสั้นหากพฤติกรรมในการตัดสินใจในระดับนโยบายยังไม(อิงกับขอมูลเชิงประจักษ$
ตัวอย(างเช(นในประเทศยูกันดา เจาหนาที่ของรัฐในระดับปฏิบัติขาดแรงจูงใจที่จะนํา RIA มาใช
เนื่ อ งจากการตั ด สิ น ใจของรั ฐ บาลในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ หลายครั้ ง ไม( เ ปนไปตามขอมู ล หลั ก ฐาน
เชิงประจักษ$ที่นําเสนอโดย RIA หากแต(เปนไปตามดุลยพินิจของฝqายการเมือง
ประการที่ สี่ โครงการนํ า ร( องของทั้ ง 5 ประเทศมิ ไดเปนส( ว นหนึ่ งของโครงการปฏิ รู ป
ระดั บ ชาติ เช( น การปฏิ รู ป ระบบราชการ ระบบสารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระบบ
การเปO ด เผยขอมู ล ข( า วสารของราชการเพื่ อ ต( อ ตานการทุ จ ริ ต คอร$ รั ป ชั น ฯลฯ หากแต( เ ปนการ
ดําเนินการภายใตความช(วยเหลือจากต(างประเทศอย(างเปนเอกเทศเท(านั้น
ประการที่หา ประเทศเหล(านี้ประสบปiญหาในการพัฒนาขีดความสามารถของหน(วยงานที่
ทําหนาที่ในการผลักดัน RIA ทั้งนี้ ประเทศเคนยา ยูกันดา และแทนซาเนียไดมีการจัดตั้งหน(วยงาน
ส(งเสริมการกํากับดูแลที่มีคุณภาพ (Better Regulation Unit) ภายใตความช(วยเหลือของรัฐบาล
ของสหราชอาณาจักร และกําลังมีการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดตั้งหน(วยงานดังกล(าวในอีก
สองประเทศ คือ รวันดาและแซมเบีย ประสบการณ$แสดงว(า หน(วยงานเหล(านี้ไม(ไดรับการสนับสนุน
จากรัฐ บาล ในกรณี ของประเทศยู กันดา หน(ว ยงานไม(ไดรับ งบประมาณที่เ พียงพอ ในกรณีของ
ประเทศแทนซาเนีย รัฐบาลไม(ไดใหความสําคัญแก(ภารกิจในการตรวจสอบคุณภาพของกฎระเบียบ
ของภาครัฐ ทําใหสุดทายแลวหน(วยงานดังกล(าวกลับกลายเปนหน(วยงานที่มีภารกิจในการบริหาร
โครงการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ แทนที่จะเปนแหล(งที่ใหความรูและคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพของกฎหมายแก(หน(วยงานราชการ การขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลทําใหหน(วยงานเหล(านี้
ไม(สามารถพัฒนาศักยภาพได
ประการที่หก ประเทศเหล(านี้ขาดขอมูลที่จําเปนในการทํา RIA ดวยขอจํากัดของขอมูล วิธีการ
ประเมินตนทุนและผลประโยชน$จะใช standard cost model ซึ่งเปนการประเมินเฉพาะในส(วนของ
ตนทุนในการบังคับใชกฎหมายของภาครัฐเท(านั้น มิไดมีการประเมินตนทุนที่ภาคเอกชนหรือประชาชน
ตองแบกรับ และไม(มีการประเมินผลประโยชน$ของการกํากับดูแลในเชิงปริมาณ ถึงกระนั้นการประมาณ
การยังอยู(บนขอสมมติฐานหลายขอเพราะขาดตัวเลขที่สามารถนํามาใชในการคํานวณที่แทจริง
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อนึ่ง สิ่งที่ประเทศเหล(านี้ขาดคือ การกําหนดขั้นตอนในการยกระดับขีดความสามารถใน
การจั ด ทํ า รายงาน RIA ที่ มีคุ ณ ภาพ ไม( ว( า จะเปนการเริ่ ม เก็ บ ขอมู ล สถิ ติ ที่ จํ า เปนในเบื้ อ งตน
การกํ า หนดวิ ธี ก ารในการประมาณการณ$ ที่ ส มเหตุ ส มผล วิ ธี ก ารในการหาขอมู ล การฝo ก อบรม
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับเทคนิคในการประเมิน ฯลฯ การขาดขั้นตอนเหล(านี้
ทําใหหน(วยงานของรัฐไม(สามารถจัดทํารายงาน RIA ที่มีความซับซอนสูงไดทําใหเกิดความทอแท
ประการสุดทาย ประสบการณ$จากโครงการริเริ่มการนํา RIA มาใชใน 5 ประเทศนี้ชี้ใหเห็น
ถึงความจําเปนในการจัดตั้งหน(วยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินความกาวหนา
เพื่ อ ที่ จ ะประเมิ น ผลกระทบของโครงการดั ง กล( า ว และเพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นากรอบขอมู ล และสถิ ติ ที่
จําเปนตองใชในการประเมินผลประโยชน$และตนทุนของการกํากับดูแลตั้งแต(ตนของโครงการ ทั้งนี้
การประเมินนั้นจะตองใหความสําคัญกับผลกระทบต(อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหล(านี้ มิใช(
ต(อตัว แปรหรือตัว เลขที่ ประเทศที่ใหความช(วยเหลือทางเทคนิคตองการเพื่ อจัดทํ ารายงานผลการ
ดําเนินการของโครงการเท(านั้น

3.4 บทสรุป
การทบทวนประสบการณ$ ในการนํ า RIA มาใชในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาและประเทศ
อุ ต สาหกรรมใหม( จ ากการศึ กษาและรายงานต( า งๆในอดี ต พบว( า ประเทศที่ ไดรั บ ความสํ า เร็ จ ใน
การปฏิรูปกระบวนการขั้นตอนในการออกกฎหมายนั้นตองมีปiจจัยที่สนับสนุนบางประการ
ประการแรก การปฏิ รู ป กฎหมายซึ่ ง มี RIA เปนเสาหลั ก นั้ น จะตองมี เ ปL า หมายใน
การดําเนินการที่ชัดเจน มิใช(เปนไปตามกระแสความนิยมในต(างประเทศ หรือ มาจากการผลักดันของ
กลุ(มบุคคลหรือหน(วยงานที่มิไดมีอํานาจในการกําหนดนโยบายของประเทศ เช(น องค$การระหว(าง
ประเทศ หรือ กลุ(มนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ (technocrat) ในบางยุคบางสมัยที่ไม(ไดรับการ
ตอบรับจากฝqายการเมืองและขาราชการประจํา
ตัวอย(างเช(นในกรณีของประเทศเม็กซิโก โครงการ “การกํากับดูแลที่ดี” ซึ่งมี RIA เปน
องค$ประกอบที่สําคัญนั้น เปนส(วนหนึ่งของยุทธศาสตร$ในการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถใน
การแข(งขันของประเทศในทุกรัฐบาลตั้งแต(กว(าสองทศวรรษมาแลว (ดูรายละเอียดในกล(องขอมูลที่ 2)
การกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ไ ดกลายเปนส( ว นหนึ่ ง ของความโปร( ง ใสและคุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ห นาที่ ข อง
หน(วยงานราชการ มิใช(เปนยุทธศาสตร$โดยตัวเองที่ไม(เกี่ยวของกับยุทธศาสตร$อื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน ฮ(องกงมีการ “ตรวจสอบ” ความเหมาะสมของการตัดสินใจของรัฐบาล
ในระดับ “นโยบาย” ซึ่งสะทอนใหเห็นว(า การตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติของ

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ประเทศเหล(านี้อยู(บนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ$ การประเมินความคุมค(าหรือคุมทุนของนโยบาย
หรือกฎระเบียบของภาครัฐอยู(ในวัฒนธรรมในการบริหารประเทศของรัฐบาลในประเทศเหล(านี้แลว
สําหรับในอีกหลายประเทศ เปLาหมายในการทํา RIA อาจไม(ไดเปนส(วนหนึ่งของนโยบาย
เศรษฐกิ จ ในระดั บ ประเทศ หากแต( เ ปนการดํ า เนิ น การที่ มี เ ปL า หมายที่ เ ปนรู ป ธรรมชั ด เจน คื อ
การไดรับการปรับปรุงอันดับความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจในประเทศต(าง ๆ ทั่วโลกซึ่ง
ธนาคารโลกจัดทําขึ้นทุกป^ที่เรียกว(า Ease of Doing Business Report การประเมินดังกล(าวศึกษา
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ การอํานวยความสะดวก ตนทุนค(าใชจ(าย และกฎหมาย
กฎระเบียบต(างๆ ของรัฐว(ามีส(วนสนับสนุน หรือเปนอุปสรรคต(อการดําเนินธุรกิจอย(างไร โดยมุ(งเนน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย(อม (SMEs) ซึ่งมีตัวชี้วัดในการศึกษา 10 ดาน ครอบคลุมพื้นฐานของ
วงจรธุรกิจตั้งแต(การเริ่มตนจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปOดธุรกิจ
ประการที่สอง เนื่องจาก RIA เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของการกํากับดูแลของ
ภาครัฐ ที่มีความซั บซอนสูงจึงยากที่จ ะกระตุ นใหมี การผลักดั นในวงกวาง ดวยเหตุผ ลดั งกล(า วจึ ง
จํ า เปนตอง “พ( ว ง” RIA เขากั บโครงการการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ สั งคม หรื อ ส( ว นราชการใน
ระดับประเทศที่ไดรับการผลักดันโดยรัฐบาล
ประการที่สาม เพื่อที่จะใหการปฏิรูปหรือการทบทวนกฎหมายสอดคลองกับความจําเปนของ
ภาคธุรกิจ การประสานงานและความร(วมมืออย(างใกลชิดระหว(างภาครัฐกับภาคเอกชนเปนปiจจัยที่
สําคั ญยิ่ ง กรณี ศึกษาต(า งประเทศแสดงใหเห็น ว(า ประเทศที่ ไดรับ การจั ดอั นดั บว( าเปนประเทศที่
น(าลงทุนจากการมีกระบวนการและขั้นตอนทางราชการที่เอื้อต(อการประกอบธุรกิจ เช(น สิงคโปร$
ฮ(องกง และ เกาหลีใต นั้น ลวนมีสถาบันที่เอื้อต(อการทํางานร(วมกันระหว(างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
การปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ประการสุดทาย RIA เปนเครื่องมือที่ตองการขอมูลและความเชี่ยวชาญในการนํามาใชอย(างมี
ประสิทธิภาพซึ่งประเทศกําลังพัฒนาไม(มีความพรอม ดังนั้น ประเทศกําลังพัฒนาไม(สามารถคาดหวัง
ว(าจะผลักดันใหการนํา RIA มาใชจากการออกกฎระเบียบโดยปราศจากการเตรียมพรอมดานขอมูล
การฝo ก อบรมเจาหนาที่ ที่ เ กี่ ย วของ และ การวางระบบการตรวจสอบและติ ด ตามกระบวนการ
การจัดทํา RIA เพื่อที่ไม(ใหการทํารายงาน RIA เปนเพียงการ "กากบาท” ว(า “ไดดําเนินการแลว”
โดยไม(มีสาระสําคัญที่เปนประโยชน$ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบในการกํากับดูแลของ
ภาครัฐแต(อย(างใด สิ่งที่จําเปนคือการกําหนดแผนงานที่ระบุขั้นตอนต(างๆ ที่ตองดําเนินการที่เปน
รูปธรรมเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการนํา RIA มาใชใหเปนประโยชน$ไดจริง
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กลKองขอมูลที่ 2: การปฏิรูปการกํากับดูแลอยKางบูรณาการของเม็กซิโก
การนํา RIA มาใชในเม็กซิโกนั้นมิไดเปนการดําเนินการเชิงเดี่ยว หากแต(เปนส(วนหนึ่งของการปฏิรูปการกํากับ
ดูแลของประเทศในภาพรวม ซึ่งมีเปLาประสงค$ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข(งขันของประเทศจากการมีกฎกติกา
การกํากับดูแลที่เอื้อต(อการประกอบธุรกิจและที่มีประสิทธิภาพดังจะเห็นไดจากผังภาพดานล(างว(า การปฏิรูปการกํากับ
ดูแลของเม็กซิโกมี 6 องค$ประกอบ

การจัดตั้งคลังกฎหมาย – เพื่อเปนการส(งเสริมความโปร(งใสในการบังคับใชกฎหมาย กฎหมายทุกลําดับชั้นจะตองไดรับการ
บรรจุในคลังกฎหมายที่ประชาชนสามารถเขาถึงโดยผ(านอินเทอร$เน็ตได กฎหมายที่ไม(ปรากฎอยู(ในคลังกฎหมายไม(สามารถบังคับใชได
และ หน(วยงานของรัฐไม(สามารถบังคับใชกฎหมายที่ต(างไปจากที่ประกาศหรือระเบียบที่ปรากฎในคลังกฎหมายได
การนํา RIA มาใช – RIA เปนเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมายใหม(
การทบทวนกฎหมายเดิม – การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู(เปนสิ่งที่จําเปนเนื่องจากเศรษฐกิจมีพลวัตจึง
เปลี่ยนแปลงอย(างต(อเนื่อง กฎกติกาในการกํากับดูแลของภาครัฐอาจลาสมัยได จึงตองมีการทบทวนกฎหมายเดิมโดยใช RIA เปนเครื่องมือ
เช(นกัน
แผนการปฏิรูปกฎหมาย 2 ปe – หน(วยงานของรัฐทุกแห(งจะตองทําแผนการปฏิรูปกฎระเบียบของตนให COFEMER พิจารณา
ทุก 2 ป^
การประสานงานกับทองถิ่น - เพื่อใหการกํากับดูแลในระดับทองถิ่นมีคุณภาพ COFEMER มีภารกิจในการใหคําปรึกษาและ
ฝoกอบรมทองถิ่นเพื่อผลักดันใหมีการดําเนินการเพื่อใหการออกและการบังคับใชกฎหมายมีความโปร(งใสมากขึ้น เช(น การสรางคลัง
กฎหมายทองถิ่นที่ประชาชนสามารถเขาถึงทางอินเทอร$เน็ตได การมีคณะกรรมการร(วมภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงกฎหมาย ทั้งนี้
แผนงานดังกล(าวเปนความตกลงร(วมกับ มลรัฐเกี่ยวกับการปฏิรูปการกํากับดูแล
การจัดตั้งธุรกิจที่รวดเร็ว – โครงการนี้เปนโครงการร(วมระหว(างรัฐบาล 3 ระดับ ไดแก( รัฐบาลกลาง มลรัฐ และทองถิ่น ในการ
อํานวยความสะดวกใหแก(ภาคเอกชนในการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวของกับขั้นตอนของรัฐบาลทั้ง 3 ระดับจํานวนมาก โครงการนี้รับประกันว(า
การขอจัดตั้งธุรกิจจะตองดําเนินการแลวเสร็จใน 72 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนย$บริการกลางที่ใหบริการทุกขั้นตอนในที่เดียว
ที่มา: Martha Fabile Careon – Gomez (2007), COFEMER and the Mexican Experience on Regulatory Reform, Presentation
presented at the OECD Global Forum on Governance, Rio de Janeiro, October 2007.
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3.5 ขอเสนอแนะเบื้องตน
ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ไดรับการจัดใหอยู(ในกลุ(มประเทศที่มีรายไดปานกลาง
ค(อนขางสูง (upper middle-income countries) ซึ่งมองไดว(าอยู(ในช(วงหัวเลี้ยวหัวต(อที่จะติดกับดัก
ประเทศรายไดปานกลางต( อไปหรื อจะสามารถกาวขามมาเปนประเทศอุ ต สาหกรรมใหม( ดั งเช( น
เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร$ และ ฮ(องกง เปนตน
การทบทวนประสบการณ$ในต( างประเทศพบว(า ประเทศอุ ตสาหกรรมใหม(ที่มิใช(ป ระเทศ
ขนาดเล็กต(างมีการนํา RIA มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข(งขันของ
ประเทศโดยการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐที่เปนอุปสรรคต(อธุรกิจและที่ก(อใหเกิด
ความเสี ยหายแก(ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยจึงควรที่จะพิ จารณาที่จะผลั กดันใหมี
การนํา RIA มาใชในการพัฒนาคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐอย(างจริงจัง ดังนี้
1. ประเมิ น ขอจํ า กั ด ของการนํ า RIA

มาใชกั บ ร( า งกฎหมายที่ ผ( า นการพิ จ ารณาของ

คณะรัฐมนตรีในปiจจุบันที่มีลักษณะเปนเพียงการทําไปตามขอบังคับเท(านั้นหากแต(ไม(มี
การนํารายงานมาใชประโยชน$ในทางปฏิบัติแต(อย(างใด

เช(น ขอจํากัดของขอมูล

ขอจํากัดของความเขาใจในการทํารายงาน RIA ฯลฯ
2. กําหนดแผนการเตรียมความพรอมเพื่อแกไขขอจํากัดต(างๆ โดยมีการกําหนดขั้นตอน
กิจกรรม และระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน
3. พ(วงโครงการนําร(องในการใช RIA เพื่อประเมินผลประโยชน$และตนทุนของการกํากับ
ดูแลที่รัฐบาลมีดําริว(าจะผลักดัน โดยเลือกการกํากับดูแลที่หน(วยงานหรือเจากระทรวง
ใหการสนับสนุนพรอมในการทดลองการนํา RIA เต็มรูปแบบมาใชในการประเมินตั้งแต(
ก(อนที่จะมีการร(างกฎหมาย โดยมีการว(าจางผูเชี่ยวชาญจากต(างประเทศมาวางขั้นตอน
ในการดําเนินการที่เหมาะกับสภาพแวดลอมและขอจํากัดของประเทศไทย
4. จัดตั้งหน(วยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิรูปการกํากับดูแลของภาครัฐในภาพรวมใน
ลักษณะที่คลายคลึงกับ COFEMER ของเม็กซิโก หรือ Regulatory research Centre
ของเกาหลีใต และคณะกรรมการร(วมภาครัฐและเอกชนที่จะเขามาผลักดัน ติดตาม และ
ตรวจสอบการปฏิรูปดังกล(าวดวย
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นอกจากนี้แลว เพื่อใหหลักการและวิธีการทํา RIA ในปiจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงกระบวนการดังนี้:
1) ควรบั ง คั บ ใช RIA

กั บ กฎหมายทุ ก ลํ า ดั บ ชั้ น มิ ใ ช( เ ฉพาะกั บ กฎหมายในระดั บ

พระราชบั ญญั ติเ ท(า นั้น และควรบังคับใชกั บกฎหมายที่ มีอยู(เ ดิมดวยมิ ใช( เฉพาะ
สําหรับกฎหมายใหม( (ในปiจจุบันมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีการบังคับใช
กว(า 600 ฉบับและกฎหมายลําดับรองกว(า 30,000 ฉบับ) เนื่องจากบทบัญญัติทาง
กฎหมายที่มีผลกระทบต(อภาคธุรกิจและภาคประชาชนในทางปฏิบัติมักถูกกําหนด
ในกฎหมายลําดับรอง เช(น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เปนตน นอกจากนี้แลว
ประเทศไทยมี ก ฎหมายหลั ก และกฎหมายรองจํ า นวนมากที่ เ ปนอุ ป สรรคต( อ
การประกอบธุรกิจจึงควรที่จะมีกระบวนการในการ “โละ” กฎหมายดังเช(นใน
ประเทศเวี ย ดนาม เกาหลี ใ ต หรื อ เม็ ก ซิ โ ก ที่ ไ ดกล( า วมาแลว แต( ทั้ ง นี้ จ ะตองมี
การจัดลําดับความสําคัญของกฎหมายที่ตองทํา RIA เช(น อาจเริ่มจากกฎหมายที่
บิด เบื อนกลไกตลาด และส(งผลกระทบต(อภาคธุ รกิ จ หรื อ กฎหมายที่จํ ากั ดสิ ทธิ
เสรีภาพของประชาชน เปนตน เพื่อที่จะใหภาระในการทํา RIA ไม(มากเกินไปสําหรับ
หน(วยงานราชการ
2) กําหนดแนวทางในการประเมินผลกระทบของกฎหมายที่ชัดเจน โดยเริ่มจากแนว
รูปแบบในการประเมินพื้นฐานที่ค(อนขางง(ายก(อนเนื่องจากขอจํากัดของขอมูลและ
ทักษะในการประเมิ น ของหน( ว ยงานราชการ เช( น ในเบื้ องตนอาจเลือกประเมิ น
เฉพาะตนทุ น ในการบั งคั บใชกฎหมาย ไดแก( ตนทุ น ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
(compliance cost) ของภาคธุรกิจและประชาชน และ ตนทุนในการบังคับใช
กฎหมาย (administrative cost) ของหน(วยงานที่บังคับใชกฎหมาย ทั้งนี้ จะตองมี
การกํ า หนดประเภทของตนทุ น และวิ ธี การประเมิ น ตนทุ น ดั งกล( า วอย( า งชั ด เจน
เพื่อที่จะใหมีมาตรฐานกลางในการประเมิน โดยอาจกําหนดในรูปแบบตารางที่ให
หน(วยงานราชการกรอก และมีการจัดทําคู(มือในการกรอกตารางเหล(านั้น
3) นอกจากมี แบบฟอร$ มและวิธี การประเมิ นที่เ ปนมาตรฐานกลางแลว ควรที่ จะมี
แนวทางในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิที่เปนมาตรฐานสากลอีกดวย เช(นในเรื่องของ
วิ ธี ก ารสุ( ม ตั ว อย( า งทั้ ง จํ า นวนและวิ ธี ก ารสุ( ม เปนตน เพื่ อ ที่ จ ะใหขอมู ล ที่ ใ ชใน
การประเมิน RIA มีความถูกตองแม(นยําในเชิงวิชาการ มิใช(ขึ้นอยู(กับดุลยพินิจของ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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หน(วยงานที่เปนผูจัดทําที่อาจเลือกใชวิธีการที่ไม(เปนกลางเนื่องจากมีผลประโยชน$
เกี่ยวโยงกับกฎหมายที่ตองการประเมินผลกระทบ

นอกจากนี้แลว จะตองมี

หน(วยงานกลางที่กําหนดตัว แปรกลางที่ตองใชในการคํานวณ เช(น อั ตราส( วนลด
(discount rate) ที่ใชในการคํานวณมูลค(าปiจจุบัน เปนตนอีกดวย
4) เนื่องจากการรับฟiงความคิดเห็นจากผูที่มีส(วนไดเสียเปนส(วนหนึ่งของการจัดทํา RIA
ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย( า งยิ่ ง และ ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว( า ดวยการรั บ ฟi ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548 ยั ง ไม( มี ร ายละเอี ย ดที่ เ พี ย งพอ จึ ง มี
ความจําเปนที่จะตองจัดทําคู(มือการจัดทําเวทีการรับฟiงความคิดเห็นที่เปนมาตรฐาน
กลางเพื่อที่จะใหหน(วยงานราชการทุกแห(งนํามาปฏิบัติใช โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการหรือวิธีการในการดําเนินการที่สําคัญเพื่อที่จะใหการรับฟiงความคิดเห็น
มีประสิทธิภาพ เช(น
• การกําหนดช( วงระยะเวลาในการรั บฟiงความคิ ดเห็นก(อนที่ จะมีการร(า ง
และหลังที่มีร(างกฎหมาย
• การกําหนดกลุ(มผูที่มีส(วนไดเสียที่จะเขาร(วมในการแสดงความคิดเห็น
• การเตรียมและนําเสนอเอกสารขอมูลใหแก(ผูเขาร(วมแสดงความคิดเห็น
• การบั น ทึ ก และเปO ด เผยขอมู ล ที่ ไ ดรั บ จากการรั บ ฟi ง ความคิ ด เห็ น ต( อ
สาธารณะ
• วิธีการในการชี้แจง อธิบาย หรือใหขอมูลต(อความคิดเห็น หรือ ขอซักถาม
ที่ไดรับจากเวทีการรับฟiงความคิดเห็น
• ฯลฯ
ตัวอย(างของคู(มือปฏิบัติดังกล(าว ไดแก( Commission Impact Assessment Guideline
ของสหภาพยุโรป ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการจัดรับฟiงความคิดเห็นสาธารณชนที่หน(วยงาน
ราชการตองปฏิบัติตาม
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บทที่ 4
แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผล RIA ในประเทศไทย
4.1 ประวัติและความเปhนมา
การประเมินผลกระทบของกฎระเบียบของภาครัฐหรือ RIA ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในป^
พ.ศ. 2531 เมื่ อมี การออกระเบีย บสํา นั กนายกรั ฐมนตรี ว(า ดวยการเสนอเรื่ องต( อคณะรั ฐ มนตรี
พ.ศ. 2531 ซึ่งในส(วนที่ 2 ว(าดวยการเสนอร(างกฎหมายนั้น ไดกําหนดใหส(วนราชการที่จะเสนอ
ร(างกฎหมายใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตองจัดทํา “บันทึกวิเคราะห$สรุป” ในการเสนอร(างกฎหมาย
ซึ่งตองมีการรวบรวมขอมูล วิเคราะห$ปiญหา และแสดงเหตุผลความจําเปนในการเสนอใหมีกฎหมาย
โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไวในขอ 16 ของประกาศ 8 ขอดังนี้
(ก) ความจําเปนที่จะออกกฎหมาย พรอมเหตุผล
(ข) เหตุผลทีจ่ ําตองเสนอร(างกฎหมายในเวลาดังกล(าว
(ค) ความเกี่ยวของกับกฎหมายอื่น โดยใหระบุดวยว(ามีลักษณะที่ ขัดแยง หรือซ้ําซอน
กัน หรือไม( และมีการหารือกับส(วนราชการต(าง ๆ ที่เปนผูรักษากฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของแลวหรือไม(
(ง) ประโยชน$ของกฎหมายดังกล(าวในการลดขั้นตอน หรือประหยัดเวลาทั้งของส(วน
ราชการและบุ ค คลที่ อ ยู( ภ ายใตบั ง คั บ ของกฎหมาย รวมทั้ ง ประโยชน$ อื่ น ต( อ
ประชาชน
(จ) สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่อยู(ภายใตบังคับของกฎหมาย
(ฉ) มาตรการควบคุมการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ต(าง ๆ
(ช) การวิเคราะห$ผลกระทบต(อเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณของกฎหมายฉบับ
ดังกล(าว
(ซ) การเตรี ย มการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบี ย บ ตามกฎหมายดั ง กล( า วได
ดําเนินการไปเพียงใด มีสาระสําคัญอย(างไร
นอกจากนี้ แ ลว เพื่ อ เปนการอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาความเหมาะสมของ
ร(างกฎหมาย ประกาศดังกล(าวยังไดกําหนดรูปแบบในการนําเสนอร(างกฎหมายต(อ ครม. ดังนี้:
(1) ร(างกฎหมายที่เสนอใหม(ใหสรุปสาระสําคัญเปนขอๆ พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปน
โดยใหระบุมาตราหรือขอ
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(2) ร(างกฎหมายที่เสนอแกไขกฎหมายที่ใชบังคับอยู(ในปiจจุบัน ใหจัดทําบัญชีเปรียบเทียบ
บทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับอยู(ในปiจจุบันกับร(างกฎหมายที่แกไขใหม( โดยระบุถึง
ความแตกต(างของสาระสําคัญ พรอมทั้งเหตุผลที่ขอแกไข
(3) ร(างกฎหมายที่เสนอปรับปรุงอัตราค(าธรรมเนียมภาษีอากรต(างๆ ใหเทียบอัตราที่ใชอยู(ใน
ปiจจุบันกับอัตราใหม(ดวย
ต(อมาในป^ พ.ศ. 2534 รัฐบาลในขณะนั้นตองการปรับปรุงกฎหมายโดยลดกฎระเบียบที่สราง
กระบวนการและขั้นตอนราชการที่ธุรกิจเอกชนหรือประชาชนตองปฏิบัติตามโดยไม(จําเปน และหากมี
ความจําเปนตองมีกฎระเบียบดังกล(าว ขั้นตอนและกระบวนการดังกล(าวจะตองไม(สรางภาระเกินควร
จึงไดมีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 253418 เห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ$เพิ่มเติมเพื่อใหส(วนราชการ
ใชเปนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาก(อนการเสนอร(างกฎหมายต(างๆ ในสี่ประเด็น ดังนี้
1. จําเปนตองมีกฎหมายนั้นๆ หรือไม( ถาไม(มีกฎหมายนั้น จะก(อใหเกิดอุปสรรคใน
การบริหารราชการอย(างไร หรือจะทําใหการบริการประชาชนเกิดความเสียหายอย(างไร จะใชวิธีมีมติ
คณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งอื่นใดในทางบริหารไดหรือไม(
2. ร(างกฎหมายนั้นไดสรางขั้นตอนหรือมีช(องทางสรางขั้นตอนขึ้นใหม(หรือไม( และขั้นตอนนั้น
จําเปนอย(างไร ไดมีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาของขั้นตอนนั้นไวใหชัดเจนหรือไม(และจะลดลงได
อีกหรือไม(
3. ร(างกฎหมายนั้นไดกําหนดใหมีการขออนุญาตเพื่อทํากิจการอย(างหนึ่งอย(างใดหรือไม( และ
จําเปนเพียงไร จะเปลี่ยนจากการขออนุญาตก(อนกระทําเปนการกํากับดูแลในภายหลังจะไดหรือไม(
4. ถาจําเปนตองใหมีการขออนุญาต ไดกําหนดหลักเกณฑ$และระยะเวลาไวชัดเจนหรือไม(
ถายังไม(ไดกําหนด ก็ใหกําหนดไวใหชัดเจน
ในป^ พ.ศ. 2544 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายที่สําคัญ
ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้ง “คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ” เมื่อวันที่
13 มีนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ$ ประธานกรรมการกฤษฎีกา เปนประธานกรรมการ
คณะกรรมการดั ง กล( า วมี ห นาที่ ศึ ก ษาพิ จ ารณากฎหมายเปนอุ ป สรรคต( อ การพั ฒ นาประเทศใน
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองเพื่อเสนอใหปรับปรุงแกไขหรือยกเลิก เพื่อใหกฎหมายที่ใช
บังคับอยู(สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540

18

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 65 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2534 เรื่อง หลักเกณฑ$และแนวทางการพิจารณา
ก(อนการเสนอร(างกฎหมาย
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คณะกรรมการชุดดังกล(าวมีผลงานที่โดดเด(นดังนี้

1. จัดทําหลักเกณฑ$เพื่อประกอบการเสนอร(างกฎหมายต(อคณะรัฐมนตรี เพื่อใหการเสนอ
กฎหมายทุกระดับเปนไปเพื่อกรณีจําเปนอย(างแทจริง มีการศึกษา วิเคราะห$สภาพปiญหา
ตลอดจนรับฟiงผูอาจไดรับผลกระทบจากการออกกฎหมายดังกล(าวนั้น ซึ่งหลักเกณฑ$ที่
ไดก็คือ “หลักเกณฑ$การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย” โดยใชแบบอย(าง
หลักเกณฑ$ของ OECD (The OECD Reference Checklist for Regulatory
Decision-Making) เปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จก็
เสนอหลักเกณฑ$ดังกล(าวต(อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่ง ครม. ไดมีมติเห็นชอบและให
หน(วยงานราชการปฏิบัติตามในป^ พ.ศ. 2546 และในป^ต(อมา ครม.ไดมีมติเห็นชอบคู(มือ
ตรวจสอบความจํ า เปนในการตรากฎหมายตามหลั ก การดั ง กล( า วที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูจัดทํา
2. ยกเลิกกฎหมาย 47 ฉบับ โดยการออกพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่
ไม(เหมาะสมกับกาลปiจจุบัน พ.ศ. 2546 ซึ่งระบุรายชื่อกฎหมายที่ยกเลิกในบัญชีทายของ
กฎหมายดังกล(าว (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) กระบวนการในการ “โละ”กฎหมาย
ดังกล(าวดังเช(นในเกาหลีใต เวียดนาม และ เม็กซิโกตามที่ไดกล(าวมาแลวเปนครั้งแรก
และครั้งเดียวในประเทศไทย
แต(เนื่องจากคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศเปนเพียงคณะกรรมการ
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต ามที่ ไ ดกล( า วไวขางตน จึ ง เปนคณะกรรมการที่ มี ลั กษณะของ
การทํางานเฉพาะกิจ ขาดการดําเนินการในลักษณะต(อเนื่อง จึงไดมีการยกเลิกคณะกรรมการชุดนี้
อย( า งไรก็ ต าม ในป^ พ.ศ. 2534 ไดมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมาย ภายใต
สํ า นั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาขึ้ น มา ตามมาตรา 17 ทวิ แห( งพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการ
กฤษฎี ก า พ.ศ. 2522 ซึ่ ง แกไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า ฉบั บ ที่ 3
พ.ศ. 2534 เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบกฎหมายและทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้ง
จัดทําร(างกฎหมายเพื่อเสนอแก(คณะรัฐมนตรี
ที่กล(าวมาเปนการสรุปประวัติและความเปนมาของการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบ
ของภาครัฐ ในประเทศไทยโดยสังเขป การศึ กษาในส(ว นต( อไปจะเปนการนํ าเสนอกฎหมาย และ
ระเบียบที่มีอยู(ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบฯ ดังกล(าว

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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4.2 รูปแบบและหลักเกณฑการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายของประเทศไทย
ปmจจุบัน
ภายหลั งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห( งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540 การประเมิ น ผลกระทบใน
การออกกฎหมายมีการพัฒนาอย(างต(อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบและหลักเกณฑ$
การประเมิ น ผลกระทบในการออกกฎหมายที่ สํ า คั ญ ได แก( ในป^ พ.ศ. 2544 มี ก ารจั ด ตั้ ง
“คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ” มี ห นาที่ ต รวจสอบและเสนอแนะ
ต(อคณะรัฐมนตรีว(าควรยกเลิกกฎหมายใดหรือควรปรับปรุงแกไขกฎหมายใดเพื่อใหกฎหมายที่ใช
บั งคั บ อยู ( เ หมาะสมกั บ ยุ คสมั ย ซึ่ งคณะกรรมการชุ ด ดั งกล( า วไดดํ า เนิ น การจั ด ทํ า หลั กเกณฑ$ เ พื่ อ
ประกอบการเสนอร(างกฎหมายต(อคณะรัฐมนตรี เพื่อใหการเสนอกฎหมายทุกระดับเปนไปเพื่อกรณี
จําเปนอย(างแทจริง มีการศึกษา วิเคราะห$สภาพปiญหาตลอดจนรับฟiงผู อาจไดรับผลกระทบจาก
การออกกฎหมายดั งกล( า วนั้ น ซึ่ งหลั กเกณฑ$ ที่ไดก็ คือ“หลั กเกณฑ$ การตรวจสอบความจํ า เปนใน
การตรากฎหมาย” โดยใชแบบอย(างหลักเกณฑ$ของ OECD (The OECD Reference Checklist for
Regulatory Decision-Making) เปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จก็
เสนอหลั ก เกณฑ$ ดั ง กล( า วต( อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณา ต( อ มา คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 4
กุมภาพันธ$$ พ.ศ. 2546 เห็นชอบ “หลักเกณฑ$การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย” ที่
คณะกรรมการปรั บปรุงกฎหมายเพื่อการพั ฒนาประเทศเสนอ เพื่ อใหหน( วยงานของรัฐ ถือปฏิ บั ติ
และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําคู(มืออธิบายหลักเกณฑ$ดังกล(าวเพื่อใหหน(วยงานของ
รั ฐ ใช เปนแนวทางปฏิ บั ติ ด วย ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ที่ ม าของการจั ด ทํ า แล ว จึ ง กล( า วไดว( า
“หลักเกณฑ$การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย” ของประเทศไทยมีจุดเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑ$ของ OECD (The OECD Reference Checklist for Regulatory Decision-Making)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเสนอ “คู(มือตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย”
ต(อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 (หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว 253 ลงวันที่8 ธันวาคม 2547) เห็นชอบกับคู(มือดังกล(าว และให
หน(วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามโดยเคร(งครัด
ในป^ พ.ศ. 2548 มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าว( า ด วยการเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม
คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2548 และโดยอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 12 แห( งพระราชกฤษฎี กาดั ง กล( า ว
ออกระเบียบว(าดวยหลักเกณฑ$และวิธีการเสนอเรื่องต(อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งระเบียบนี้เอง
กําหนดใหในการเสนอร(างพระราชบัญญัติโดยหน(วยงานของรัฐเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอง
จั ด ทํ า คํ า ชี้ แ จงตาม “หลั ก เกณฑ$ ใ นการตรวจสอบความจํ า เป นในการตราพระราชบั ญ ญั ติ ”
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ทายระเบี ยบดังกล( าวดวย ซึ่ งเปนหลั กเกณฑ$ เดี ยวกับ “หลักเกณฑ$ การตรวจสอบความจํา เปนใน
การตรากฎหมาย” ตามคณะมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ$ พ.ศ. 2546 นั่นเอง
สําหรับหลักเกณฑ$ กรอบและแนวทางในการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบของภาครัฐใน
ปiจจุบันอยู(ในสารบัญญัติของกฎหมายหลายลําดับชั้น ตั้งแต(รัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทยซึ่งเปน
กฎหมายสูงสุด จนกระทั่งคู(มือการตรวจสอบกฎหมายที่ออกตามระเบียบคณะรัฐมนตรี ซึ่งแบ(งไดเปน
5 ลําดับชั้นดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. พระราชกฤษฎีกาว(าดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
(ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ(นดิน พ.ศ. 2534)
3. ระเบียบว(าดวยหลักเกณฑ$และวิธีการเสนอเรื่องต(อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 (ออก
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แห(งพระราชกฤษฎีกาว(าดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548)
4. หลักเกณฑ$การตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ เสนอโดย
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศป^ พ.ศ. 2546
5. คู(มือตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย เสนอโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2547
ซึ่งมีรายละเอียดตามที่จะนําเสนอต(อไปนี้
4.2.1 รัฐธรรมนูญแหKงราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนู ญเปนกฎหมายแม( บทที่ มีบทบั ญญั ติ เกี่ยวกับการใชอํ านาจของรั ฐซึ่งตองคํ านึ งถึ ง
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ควบคู(กับการส(งเสริมการมีส(วนร(วมของประชาชนซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
ภารกิจในกระบวนการร(างกฎหมายแลว เครื่องมือหนึ่งที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค$ตามเจตนารมณ$ของ
รัฐธรรมนูญก็คือการนําเอา “การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย” มาใชเปนเครื่องมือของรัฐ เพื่อ
ใหการตัดสินใจเชิงนโยบายในดานกฎหมายเปนไปโดยสอดคลองกับหลักการดังกล(าว นอกจากนี้ มาตรา
76 ของรั ฐธรรมนู ญแห( งราชอาณาจั กรไทย ฉบั บปi จจุ บั น (พ.ศ. 2550) กํ าหนดใหมี การจั ดทํ าแผน
การบริหารราชการแผ(นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดย
คณะรั ฐมนตรี ต องจั ดใหมี แผนการตรากฎหมายที่ จํ าเปนต( อการดํ าเนิ น การตามนโยบายและแผน
การบริหารราชการแผ(นดินดังกล(าว จึงนําไปสู(การกําหนดใหหน(วยงานของรัฐตองมีแผนการในการเสนอ
ร(างกฎหมายที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการเสนอกฎหมาย
และเหตุผลที่ร(างกฎหมายดังกล(าวสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจน
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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4.2.2 พระราชบัญญัติ
พระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง เกี่ ย วข องกั บ การประเมิ น ผลกระทบในการออกกฎหมาย ได แก(
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า พ.ศ. 2522 ซึ่ ง แกไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2534 ในส(วนของการกําหนดใหมี“คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย” ซึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการพิจารณาจัดทําแผนงานหรือโครงการพัฒนากฎหมายที่
เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบบรรดากฎหมายที่ ใ ชบั ง คั บ อยู ( ถาเห็ น ว( า กฎหมายฉบั บ ใดหรื อ เรื่ อ งใดมี
บทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพในร(างกาย ทรัพย$สิน หรือการประกอบอาชีพของประชาชนโดยไม(สมควร
หรือก(อใหเกิดภาระแก(การประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไม(จําเปน หรือไม(สอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการบริหารราชการ หรือเห็นว(า
ประเทศไทยควรจะมีกฎหมายขึ้นใหม(เพื่อคุ มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหสมบูรณ$ยิ่งขึ้น
หรือเพื่อประโยชน$แก(การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือการบริหารราชการ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ฯ พ.ศ. 2550 กําหนดใหการแต(งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
ภายใน 90 วัน จึงไดมีการรยกร(างกฎหมายลูก คือ ”พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พ.ศ. ....” เพื่อจัดตั้งองค$กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายซึ่งใชเวลาเกือบ 4 ป^เนื่องจากความล(าชาในการตรา
กฎหมายลู ก ดั ง กล( า ว ซึ่ ง มี ก ารประกาศใชเมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2553 และมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แต( งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รู ปกฎหมายตั้ งแต( วั นที่ 12 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554
ในช( ว งสองป^ ค รึ่ งที่ ผ( า นมา คณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมายไดจั ด ทํ า บั น ทึ ก ความเห็ น และ
ขอเสนอแนะต( อเลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อใหคณะรั ฐ มนตรี พิจ ารณาเกี่ ย วกับ ร( า งกฎหมายใหม(
การปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยู(เดิม การแกไขรัฐธรรมนูญในบางมาตรา ฯลฯ ประมาณ 40 ฉบับ
ตามที่ปรากฏในภาคผนวกที่ 1
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไดใหความสําคัญแก(การจัดทําร(างกฎหมายที่ประชาชนผูมีสิทธิ
เลื อ กตั้ ง จํ า นวนไม( น อยกว( า หนึ่ ง หมื่ น คนยื่ น เรื่ อ งรองขอต( อ ประธานรั ฐ สภาตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 163 ของรัฐ ธรรมนู ญฯ พ.ศ. 2550 โดยกระบวนการและ
ขั้นตอนในการดําเนินการดังกล(าวเปนไปตามหลักเกณฑ$และวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายลูก คือ
พระราชบัญญัติว(าดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 และ ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ$
และวิธีดําเนินการเขาชื่อเสนอกฎหมาย ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป^ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีบทบัญญัติ
ใหประชาชนสามารถเขาชื่อเพื่อเสนอกฎหมายไดเช(นกัน หากแต(จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่จะเขาชื่อ
เสนอจะตองไม(ต่ํากว(า 50,000 คน ซึ่งไดมีการปรับลดลงมาเปนเพียงหนึ่งหมื่นคนในรัฐธรรมนูญฯ
ฉบับป^ พ.ศ. 2550
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ตัวอย(างของร(างกฎหมายที่ คปก. ไดดําเนินการจัดทําขึ้นมาตามขอเสนอของประชาชนไดแก(
ร(าง พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ...ที่เสนอโดยสมาคมสมาพันธ$ชาวประมงพื้นบานแห(งประเทศไทย หรือ
ร( า ง พ.ร.บ. องค$ ก ารอิ ส ระเพื่ อ การคุ มครองผู บริ โ ภค พ.ศ. ..... ที่ เ สนอโดยประชาชนเปนตน
(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายโดยประชาชนไดที่กรอบที่ 1)

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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กรอบที่ 1
การพิจารณารKางพระราชบัญญัติที่ประชาชนเสนอ (มาตรา 163 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญฯ)
รัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย มาตรา 163 กําหนดในเรื่องการเขาชื่อเสนอกฎหมายไวโดยใหประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไม(นอยกว(าหนึ่งหมื่นคนร(วมกันเขาชื่อเสนอกฎหมายได และกฎหมายที่จะเสนอตองเปนกฎหมายที่มหี ลักการตามที่กําหนด
ไวใน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห(งรัฐ โดยวิธีการจะเปนไปตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายลูก คือ พระราชบัญญัติว(าดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556
สําหรับการเขาชื่อเสนอร(างพระราชบัญญัติต(อประธานรัฐสภา ตองมีผูริเริ่มซึ่งเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม(นอยกว(ายี่สิบ
คนเพื่อดําเนินการจัดใหมีการรวบรวมลายมือชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยแจงใหประธานรัฐสภาทราบเปนหนังสือพรอมดวยเอกสาร
ดังต(อไปนี้
(1) ร(างพระราชบัญญัติพรอมดวยบันทึกประกอบดังต(อไปนี้ บันทึกหลักการแห(งร(างพระราชบัญญัติ บันทึกเหตุผลในการเสนอร(าง
พระราชบัญญัติ และบันทึกวิเคราะห$สรุปสาระสําคัญของร(างพระราชบัญญัติ
(2) รายชื่อของผูริเริ่มพรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการหรือหน(วยงานของรัฐที่มีรูปถ(ายสามารถแสดงตนได และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูนั้น
จากนั้นประธานรัฐสภาตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสาร ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวัน เมื่อเห็นว(า
ถูกตองครบถวนแลวใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการประกาศรายชื่อผูเขาชื่อเสนอร(างพระราชบัญญัติทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู แทนราษฎร และจัด เอกสารไวเพื่ อ ใหประชาชนไดตรวจสอบ ณ สํา นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎร และใหมีหนังสือแจงไปยังผูมีรายชื่อนั้นดวย
เมื่อร(างพระราชบัญญัติเขาสู(การพิจารณาของรัฐสภา รัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดใหมีผูแทน
ของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอร(างพระราชบัญญัตินั้นเปนผูเสนอและชี้แจงหลักการของร(างพระราชบัญญัติต(อที่
ประชุมสภาผูแทนราษฎร และที่ประชุมวุฒิสภา และจะตองมีผูแทนของประชาชนที่เขาชื่อเสนอร(างพระราชบัญญัตินั้นเขาเปน
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร(างพระราชบัญญัติดวยจํานวนไม(นอยกว(าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด เพื่อใหผูเสนอ
ร(างกฎหมายไดมีโอกาสใหชี้แจงและแสดงเหตุผลเพื่อปกปLองเจตนารมณ$ของร(างกฎหมาย หลังจากนั้นสภาก็จะพิจารณาร(าง
กฎหมายตามขั้นตอนปกติ
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นอกจากการช( ว ยประชาชนในการยกร( า งกฎหมายแลว คปก. มี ผ ลงานในการเสนอใหมี
การปรับปรุงกฎหมายที่มีการพิจารณาในรัฐสภาดวย เช(น ร(างกฎหมายว(าดวยขั้นตอนและวิธีการ
จัดทําหนังสือสัญญาระหว(างประเทศตาม มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 หรื อ การเสนอใหมีการปรับแกกฎหมายที่มีปiญหาในการบังคับใช เช(น พ.ร.บ. แข(งขันทาง
การคา พ.ศ. 2542 เปนตน
ประสบการณ$ในการปฏิบัติหนาที่ที่ผ(านมาของ คปก. พบว(ายังไม(บรรลุเปLาประสงค$เท(าที่ควร
เนื่องจากรัฐบาลมักปฏิเสธร(างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนโดยการจัดทําร(างของตนขึ้นมาซอนกับ
ของประชาชน19ซึ่งสุดทายแลวร(างกฎหมายจากประชาชนจะไม(ไดรับเสียงสนับสนุนจากสภาทําให
ตกไป ดังจะเห็นไดว(า จวบจนปiจจุบันยังไม(เคยมีร(างกฎหมายภาคประชาชนฉบับใดเคยผ(านรัฐสภา
และกลายเปนพระราชบัญญัติมีผลบังคับใชไดจริง
สํ า หรั บ การเสนอแนะการปรั บ ปรุ ง กฎร( า งกฎหมายที่ มี ก ารพิ จ ารณาในรั ฐ สภานั้ น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคฝqายคานอาจนําเอาผลการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไป
ใชในการอภิปรายในวาระแรก ซึ่งคือ การพิจารณาหลักการทั่วไป และสาระสําคัญของกฎหมาย หากแต(
ไม(มีการนําไปใชในวาระที่สอง เมื่อมีการตรวจพิจารณาในรายมาตราเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาส(วนมากขาด
ความรูความเขาใจเกี่ ยวกั บร( างกฎหมายที่ มีการพิจารณาทํ าใหไม( สามารถโตแยงกั บฝq ายรั ฐบาลซึ่ งมี
เจาหนาที่ จากสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาที่ มี ความรู ทางกฎหมายที่ แม( น ยํ าได อย( า งไรก็ ดี
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมักไดรับการตอบสนองที่ดีกว(าจากวุฒิสภา ซึ่งมักมีการ
เชิ ญให คปก. ไปใหขอมู ลและความเห็ นในคณะกรรมาธิ การและใชขอมู ลดั งกล( าวในกระบวนการ
นิติบัญญัติ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติโดยสังเขปไดในกรอบที่ 2)

19

มาตรา 142 ของรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ผูมีอํานาจในการเสนอร(างพระราชบัญญัติมีดวยกันทั้งสิ้น 4 ฝqาย

ไดแก( 1. คณะรัฐมนตรี 2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไม(นอยกว(า 20 คน 3. ศาลหรือองค$กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค$กรและ กฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค$กรนั้นเปนผูรักษาการ และ 4. ประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจํานวนไม(นอยกว(าหนึ่งหมื่นคนเขาชื่อกันเพื่อเสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแห(งรัฐ
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กรอบที่ 2
กระบวนการนิติบัญญัติโดยสังเขป
การพิจารณาร(างกฎหมายในรัฐสภาจะแบ(งเปน 3 วาระตามลําดับ ไดแก( วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
วาระที่ 2 ขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการและการพิจารณารายมาตรา วาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบ
หรือไม(เห็นชอบกับร(างกฎหมาย
ในลําดับถัดมา สภาผูแทนราษฎรจะเสนอร(างพระราชบัญญัตินั้นต(อวุฒิสภา วุฒิสภาจะมีหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองร(างกฎหมายอย(างละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวุฒิสภาไดรับร(างนั้นแลว ก็จะดําเนินการโดยการ
แบ(งเปน 3 วาระเช(นเดียวกับการพิจารณาโดยสภาผูแทนราษฎร ไดแก( วาระที่ 1 ขั้นพิจารณารับหลักการ วาระ
ที่ 2 ขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งหรือคณะกรรมาธิการเต็มสภา (พิจารณารายมาตรา)
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยที่วุฒิสภาตองพิจารณาร(างพระราชบัญญัติที่เสนอมาใหเสร็จภายใน 60 วัน แต(ถาเปน
ร(างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวดวยการเงินตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 30 วัน เวนแต(วุฒิสภาไดลงมติขยายเวลา
ออกไปเปนกรณีพิเศษซึ่งตองไม(เกิน 30 วัน ถาวุฒิสภาพิจารณาไม(เสร็จภายในกําหนดเวลา ใหถือร(าง
พระราชบัญญัตินั้นผ(านความเห็นชอบของวุฒิสภา
1. ผลการลงมติในวาระที่ 3 ของวุฒิสภามี 3 กรณีดังนี้ในกรณีที่เห็นชอบโดยไม(มีการแกไข ใหถือไดว(า
ร(างพระราชบัญญัตินั้นไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ
เพื่อใหพระมหากษัตริย$ทรงลงพระปรมาภิไธย
2. ในกรณีที่ไม(เห็นชอบ ตองยับยั้งร(างพระราชบัญญัตินั้นไวก(อน แลวส(งร(างคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
จนกระทั่งครบ 180 วัน สภาผูแทนราษฎรจึงจะสามารถนํากลับมาพิจารณาอีกครั้ง
3. ในกรณีที่วุฒิสภาใหมีการแกไขร(างพระราชบัญญัติ วุฒิสภาตองส(งร(างกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมนั้น
กลับไปยังสภาผูแทนราษฎร เมื่อสภาผูแทนราษฎรรับทราบและเห็นชอบดวยก็ใหนายกรัฐมนตรีนํา
ขึ้นทูลเกลาฯ ไดทันที แต(ถาสภาผูแทนราษฎรไม(เห็นชอบ ใหทั้งสองสภาตั้งบุคคลที่มีจํานวนเท(ากัน
ขึ้นเปน “คณะกรรมาธิการร(วมกัน” เพื่อพิจารณาร(างพระราชบัญญัตินั้นอีกครั้ง โดยตองรายงาน
และเสนอร(างกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมแลวต(อทั้งสองสภา ถาสภาทั้งสองเห็นดวยกับเห็นชอบดวย
นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯไดทันที แต(ถาสภาใดสภาหนึ่งไม(เห็นชอบดวย ใหยับยั้งร(างนั้นไว
ก(อน
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กฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ อี ก ฉบั บ ซึ่ ง เกี่ ย วของกั บ การประเมิ น ผลกระทบในการ
ออกกฎหมาย ไดแก( พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2534 ในส( ว นของการกํ า หนดใหมี
“คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดําเนินการศึกษาวิจัยและจัดทํารายงานพรอมทั้ง
ร(า งกฎหมายที่ เกี่ ย วของเพื่ อเสนอใหคณะรั ฐมนตรี พิจารณาต(อไป (มาตรา 17 จั ต วาแห( ง พ.ร.บ.
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522) ดังที่ไดกล(าวมาแลวก(อนหนานี้ว(า คณะกรรมการดังกล(าวได
ถูกจัดตั้งขึ้นมาในป^ พ.ศ. 2534
กรอบภารกิ จ ของคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายที่ กํ า หนดไวในกฎหมายค( อ นขางกวาง
คณะกรรมการฯ อาจตรวจสอบบรรดากฎหมายที่ใชบังคับอยู( ถาเห็นว(ากฎหมายฉบับใดหรือเรื่องใดมี
บทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพในร(างกายทรัพย$สิน หรือการประกอบอาชีพของประชาชนโดยไม(สมควร
หรือก(อใหเกิดภาระแก(การประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไม(จําเปน หรือไม(สอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการบริหารราชการ หรืออาจเสนอ
ร(างกฎหมายใหม(หากเห็นว(าประเทศไทยควรจะมีกฎหมายขึ้นใหม(เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนใหสมบูรณ$ยิ่งขึ้น หรือเพื่อประโยชน$แก(การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือการบริหาร
ราชการ (มาตรา 17 ตรี แห(งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2534)
4.2.3 พระราชกฤษฎีกาวKาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาว(าดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เปนกรอบ
กําหนดหลักเกณฑ$และแนวทางการเสนอเรื่องต(อคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
มาตรา 4(2)20 และมาตรา 12 แห(งพระราชกฤษฎีกาว(าดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ
กําหนดใหการเสนอร(างพระราชบัญญัติ ร(างพระราชกําหนดตองเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ซึ่งไดแก( ระเบียบว(าดวยหลักเกณฑ$และวิธีการเสนอเรื่องต(อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
4.2.4 ระเบียบวKาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตKอคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548
ระเบี ย บว( า ดวยหลั ก เกณฑ$ $ แ ละวิ ธี ก ารเสนอเรื่ อ งต( อ คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2548 กํ า หนด
หลักเกณฑ$โดยเฉพาะสําหรับการเสนอร((างกฎหมายเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา มีหลักการและ
สาระสําคัญ ดังนี้ ในการเสนอร((างกฎหมายเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา นอกจากจะตองดําเนินการ
เช((นเดียวกับการเสนอเรื่องทั่วไปแลว จะตองดําเนินการต(อไปนี้ดวย
20

มาตรา 4 การเสนอเรื่องต(อคณะรัฐมนตรีใหเสนอได เฉพาะเรื่องดังต(อไปนี้ ฯลฯ
(2) ร(างพระราชบัญญัติ ร(างพระราชกําหนด ฯลฯ
ฯลฯ
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1. กรณีของการเสนอใหตราพระราชบัญญัติ
1.1 จั ด ทํ า คํ า ชี้ แ จงตามหลั ก เกณฑ$ $ ใ นการตรวจสอบความจํ า เป นในการตรา
พระราชบัญญัติ
1.2 จัดทําสรุปสาระสําคัญของหลักการในร((างพระราชบัญญัตินั้น
1.3 ในกรณีแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ใชบังคับอยู( ใหจัดทํา ตาราง
เปรียบเทียบประกอบการเสนอร(างกฎหมายดังกล((าวดวย ในกรณีของการเสนอ
ใหมีการตราพระราชบัญญัติ หน(วยงานของรัฐจะเสนอ เปนร((างพระราชบัญญัติ
หรือจะระบุเฉพาะรายละเอียดแห(งหลักการสาระสําคัญที่ประสงค$$จะใหมี ใน
พระราชบัญญัติโดยไม(ตองทําเปนร((างพระราชบัญญัติก็ได
2. กรณีของการเสนอร((างกฎหมายอื่นที่มิใช(พระราชบัญญัติ
2.1 จัดทําสรุปสาระสําคัญของหลักการในร((างกฎหมายดังกล((าว
2.2 ในกรณี แกไขเพิ่ มเติ มหรื อ ปรั บ ปรุ งกฎหมายที่ ใช บั งคั บ อยู( ใหจั ด ทํ า ตาราง
เปรียบเทียบประกอบการเสนอร((างกฎหมายดังกล((าวดวย
ในกรณี ของการเสนอกฎหมายอื่ น ที่ มิ ใ ช( ( พระราชบั ญ ญั ติ นี้ หน( ( ว ยงานของรั ฐ ตองจั ด ทํ า
ร( ( า งกฎหมายดั ง กล( ( า วประกอบการเสนอใหคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาดวย ซึ่ งต( า งจากในกรณี ข อง
การเสนอร( า งพระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ งหน( ว ยงานราชการสามารถนํ า เสนอเพี ย งหลั ก การสาระสํ า คั ญ ที่
ประสงค$$จะใหมีในพระราชบัญญัติโดยไม((ตองทําเปนร((างพระราชบัญญัติก็ได เนื่องจากกระบวนการใน
การเสนอ พ.ร.บ. จะตองชี้ แจงรายละเอี ยดตามหลัก เกณฑ$ $ในการตรวจสอบความจํ าเปนในการ
ตราพระราชบัญญัติตามที่ไดกล(าวมาแลว
การประเมิ นผลกระทบในการออกกฎหมายของประเทศไทยซึ่งถูกกําหนดขึ้ นในรูปแบบของ
ระเบียบ ว((าดวยหลักเกณฑ$$และวิธีการเสนอเรื่องต(อคณะรัฐมนตรีฯ ดังกล((าวมีขอจํากัดบางประการดังนี้
(1) ไม(ครอบคลุมกฎหมายลําดับรองถึงแมในทางปฏิบัติ กฎระเบียบที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ

กฎหมายลําดับรอง เช(น พระราชกฤษฎีกา หรือ ประกาศของหน(วยงานของรัฐ ดังจะเห็นไดว(า
รายงานการประเมิน RIA ที่มีจํานวนมากในเว็บไซต$ของหน(วยงานราชการในต(างประเทศลวน
เปนการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบของภาครัฐในลําดับรองโดยทั้งสิ้น
(2) ไม(ครอบคลุมร(างพระราชบัญญั ติที่นํา เสนอโดยประชาชน เนื่องจากรัฐ ธรรมนูญฉบั บ
ปi จ จุ บั น มาตรา 163 กํ า หนดใหประชาชนผู มี สิ ทธิ เ ลื อ กตั้ ง ไม( น อยกว( า หนึ่ ง หมื่ น คน
ร(วมกันเขาชื่อเสนอกฎหมายได โดยกฎหมายที่จะเสนอตองเปนกฎหมายที่มีหลักการ
ตามที่กําหนดไวใน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห(งรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย แต(ในขณะนี้ไม(มีกฎหมายใด ๆ
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ระบุใหร(างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชนตองแนบความจําเปนในการตรวจสอบ
กฎหมายดวย
4.2.5 หลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปhนในการตรากฎหมาย
คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไดจั ด ทํ า “หลั ก เกณฑการ
ตรวจสอบความจํ า เปh น ในการตรากฎหมาย” ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 4 กุ มภาพั น ธ$
พ.ศ. 2546 อนุมัติหลักเกณฑ$ดังกล(าวขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการตรวจสอบความจําเปนในการ
ตรากฎหมาย โดยเสนอใหหน(วยงานรัฐทุกหน(วยงานตองพิเคราะห$เรื่องดังต(อไปนี้โดยละเอียดก(อน
การจัดทํากฎหมายดังต(อไปนี้
1. วัตถุประสงค$และเปLาหมายของภารกิจคืออะไร
2. ใครควรเปนผูทําภารกิจนั้น
3. มีความจําเปนที่ตองตรากฎหมายขึ้นเพื่อใหการทําภารกิจนั้นประสบความสําเร็ จ
หรือไม(
4. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
5. ภาระต(อบุคคลและความคุมค(า
6. ความพรอมของรัฐ
7. หน(วยงานที่รับผิดชอบ
8. วิธีการทํางานและการตรวจสอบ
9. อํานาจในการตราอนุบัญญัติ
10.มีการรั บฟiงความคิดเห็น ของหน( วยงานอื่น และผู ที่อาจไดรั บผลกระทบจากการมี
กฎหมายนั้นแลวหรือไม(
หากหน( ว ยงานเจาของเรื่ อ งพิ จ ารณาแลวเห็ น ว( า จํ า เปนตองมี ก ารตรากฎหมายขึ้ น
ใหหน(วยงานจัดทํา “คําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมาย” ตามผลการตรวจสอบดังกล(าวและใช
เปนแนวทางในการจัดทําร(างกฎหมาย แลวจึงเสนอคําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมายและ
ร(างกฎหมายต(อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการของร(างกฎหมาย (Policy Approval)
สําหรับขั้นตอนในการเสนอร(างกฎหมายนั้น เมื่อหน(วยงานพิจารณาแลวเห็นว(าตองมี
การตรากฎหมายขึ้นและไดจัดทําคําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมายเปนที่เรียบรอยแลว และ
เห็นว(าเรื่องดังกล(าวเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาว(าดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 หน(ว ยงานจะส(งเรื่องดั งกล( าวไปยังสํา นักเลขาคณะรัฐ มนตรี โดยสํ านั กงานเลขาธิ การ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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คณะรัฐมนตรีจะทําหนาที่ตรวจสอบว(าหน(วยงานนั้น ๆ ไดส(งคําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมาย
หรือไม( และระบุคําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมายอย(างครบถวนทั้งสิบขอหรือไม(
4.2.6 แนวทางตรวจสอบความจําเปhนในการตรากฎหมาย
ต(อมาในป^ พ.ศ. 2547 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาไดจัดทําคู(มือตรวจสอบความจําเปน
ในการตรากฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปแลวนั้น ไดระบุคําอธิบายสําหรับหลักเกณฑ$การ
ตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายไว ซึ่งผูวิจัยขอสรุปดังนี้
1. การตรวจสอบวัตถุประสงค$และเปLาหมายของภารกิจ
หน(วยงานตองกําหนดวัตถุประสงค$และเปLาหมายของภารกิจที่จะดําเนินการใหชัดเจน รวมทั้ง
ตองศึ กษาสภาพปi ญ หาที่เ กี่ ย วของโดยละเอี ยดอั น จะเปนประโยชน$ต( อการกํ า หนดมาตรการหรื อ
แนวทางในการแกไขปiญหาที่เหมาะสม โดยขอพิจารณาถึง
วัตถุประสงค$และเปLาหมายของภารกิจ
การทํ า ภารกิ จ นั้ น เพื่ อ แกปi ญ หาหรื อ ขอบกพร( อ งหรื อ เพื่ อ อนุ วั ติ ก ารตาม
พันธกรณีระหว(างประเทศใด
มีความจําเปนตองทําภารกิจนั้นหรือไม(
หากไม(ทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
การทําภารกิจนั้นเกี่ยวของกับพันธกรณีระหว(างประเทศหรือไม(
มีทางเลือกอื่นหรือไม( หากมี ทางเลือกอื่นมีขอดอยอย(างไร
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจนั้นคืออะไร
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจสามารถแกไขปiญหาหรือขอบกพร(องที่เกิดขึ้นไดมาก
นอยเพียงใด
การกําหนดการตรวจสอบวัตถุประสงค$นี้ เพื่อเปนการวางกรอบและแนวทางเพื่อใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ที่หน(วยงานเจาของเรื่องประสงค$
2. การกําหนดตัวผูรับผิดชอบภารกิจนั้น
เมื่อกําหนดแนวทางเรียบรอยแลว จะตองมีการกําหนดตัวผูรับผิดชอบ โดยจะตองพิจารณา
ว(าระหว(างรัฐกับเอกชนนั้น ใครควรเปนผูกระทํา ซึ่งตองพิจารณาจาก
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ศักยภาพของรัฐ
ศักยภาพของเอกชน
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หน(วยงานจะตองคํานึงถึงการคุมครองประชาชน ประสิทธิภาพ ตนทุนและความคล(องตัวเปน
หลัก ว(ารัฐหรือเอกชนควรจะทําภารกิจนั้นและหากใหเอกชนเปนผูกระทําภารกิจ รัฐเองก็ยังคงตอง
เปนผูกํากับดูแลภารกิจนั้น อนึ่ง หากพิจารณาแลวว(ารัฐควรเปนทํา จะตองพิจารณาว(าควรจะเปน
รัฐบาลหรือองค$การบริหารส(วนทองถิ่นเปนผูทําภารกิจนั้น และหากเปนองค$การบริหารส(วนทองถิ่น
จะตองคํ า นึ งถึ งการดํ า เนิ น งาน บุ คลากรและขี ด ความสามารถขององค$ การปกครองส( ว นทองถิ่ น
แต(ละแห(งดวย
3. ความจําเปนในการตรากฎหมาย
ในกรณีที่หน(วยงานเห็นว(ามีความจําเปนตองทําภารกิจและกําหนดตัวผูที่ทําภารกิจไดแลว
หน(วยงานตองพิจารณาความจําเปนในการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับกับภารกิจนั้นเปนลําดับต(อไป โดย
มีขอพิจารณาดังนี้
การใชมาตรการทางบริหาร จะทําใหการทําภารกิจ
หากการใชมาตรการทางบริหารไม(สามารถทําใหการทําภารกิจที่กําหนดสามารถ
สําเร็จลุล(วงได การตรากฎหมายใชบังคับจะแกไขปiญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการ
ใชมาตรการทางบริหารไดอย(างไร
กฎหมายที่จําเปนตองมีขึ้นนั้น ควรเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพราะเหตุใด
และหากเปนกฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ค วรบั ง คั บใชกฎหมายนั้ น พรอมกั น
ทุกทองที่ทั่วประเทศ หรือควรทยอยใชตามความพรอมของแต(ละพื้นที่
สภาพบังคับควรเปนโทษอาญา มาตรการบังคับทางปกครองหรือระบบผสมผสาน
สมควรกําหนดเวลาในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไวเปนระยะเวลา
เท(าใด ทั้งนี้ เพื่อใหมีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
บทตรวจสอบขอนี้เ กิ ด จากแนวคิ ดที่ ว( า เมื่ อมี บทกฎหมายบัญ ญั ติแลวถึงกรณีใดกรณี ห นึ่ ง
ไม(ควรมีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นกําหนดถึงกรณีนั้นไวซ้ําอีก โดยมีขอพิจารณาดังนี้
ในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันนั้น มีกฎหมายอื่นบัญญัติไวแลวหรือไม( หากมี
สมควรแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกล(าวใหครอบคลุมถึงภารกิจที่จะทํา หรือสมควรมี
กฎหมายขึ้นใหม(
ถาสมควรมีกฎหมายขึ้นใหม(จะดําเนินการอย(างไรกับกฎหมายที่มีอยู(แลว สมควร
ยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไขกฎหมายดังกล(าวใหสอดคลองกันเพียงใดหรือไม(

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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5. การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลและความคุมค(า
กฎหมายส(วนใหญ(จะมีบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล การตรากฎหมายจึงตอง
เปนไปเท( า ที่ จํ า เปนเพื่ อ ใหมี ผ ลกระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนนอยที่ สุ ด และใน
ขณะเดี ย วกั น กฎหมายนั้ น ก็ จ ะตองเปนประโยชน$ ต( อ สั ง คมดวยจึ ง จะคุ มค( า กั บ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนที่ตองถูกจํากัดลงรวมทั้งความคุมค(าของกฎหมายจึงเปนสิ่งที่หน(วยงานตองคํานึงถึง โดยมี
ขอพิจารณาดังนี้
กฎหมายที่จะตราขึ้นไดสรางภาระหนาที่ใดใหเกิดขึ้นแก(บุคคลบาง
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด และตองระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายขึ้น
ประชาชนและสังคมส(วนรวมจะไดประโยชน$ใดบางจากกฎหมายดังกล(าว
เมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและการที่
ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน$ที่จะไดรับแลวจะคุมค(า
หรือไม(
6. ความพรอมของรัฐในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
ความพรอมในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นประสงค$ใหรัฐหรือหน(วยงานที่เสนอให
มีกฎหมายตองทําการประเมินศักยภาพของตนเองทั้งในดานบุคลากร (จํานวนและขีดความสามารถ)
และงบประมาณหน(วยงานตองวิเคราะห$ความพรอมของรัฐในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
นอกจากนั้ น ความพรอมของผู ที่ จ ะตองถู กกฎหมายบั งคั บ ก็เ ปนปi จจั ย หนึ่ งที่ ห น( ว ยงานรั ฐจะตอง
พิจารณา โดยรัฐจะตองพิจารณาความพรอมในสองมิติดังนี้
มิ ติ ที่ ห นึ่ ง ตองพิ จ ารณาว( า มี วิ ธี การใดที่ จ ะทํ าใหประชาชนไดรั บ รู และเขาใจเจตนารมณ$
เนื้อหาสาระ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎหมายนั้นอย(างถูกตอง
มิติที่สอง หน(วยงานของรัฐจะตองพิจารณาว(ามีวิธีการใดบางที่จะทําใหประชาชนไดรับรูและ
เขาใจเจตนารมณ$ เนื้อหาสาระ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎหมายนั้นอย(างถูกตอง รวมทั้งตอง
พิจารณาถึงแผนงานที่จะทําใหบุคลากรของหน(วยงานนั้นและบุคลากรของหน(วยงานที่เกี่ยวของมี
ความรูความเขาใจ และหน(วยงานมีแผนงานหรือแนวทางในการระงับขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการ
บังคับใชกฎหมายอย(างไร
7. ความซ้ําซอนกับหน(วยงานอื่น
หน(ว ยงานรัฐตองตรวจสอบถึงหน(ว ยงานที่รั บผิด ชอบเพื่อปL องกัน มิใหการทํ างานระหว(า ง
ภาครัฐมีความซ้ําซอนกันอันเปนแนวทางที่สอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการที่พยายามที่จะลด
และรวมหน(วยงานที่มีความรับผิดชอบเรื่องที่มีความใกลเคียงกันไวในที่เดียวกัน
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8. วิธีการทํางานและตรวจสอบ
มาตรา 81(1) ของรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย กําหนดใหรัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย(างถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง และมาตรา 78 (4) กําหนดใหรัฐพัฒนา
ระบบงานภาครัฐ โดยมุ( งเนนการพั ฒนาคุ ณภาพ คุ ณธรรมและจริ ยธรรมของเจาหนาที่ รัฐ ดังนั้ น
หน(วยงานตองพิจารณาถึงแนววิธีการทํางานและระบบการตรวจสอบการทํางานตามที่ไดกําหนดใน
บทตรวจสอบนี้ก็เพื่อใหมีการพิจารณาถึงแผนงานหรือยุทธศาสตร$ ซึ่งในส(วนที่เกี่ยวของกับการกําหนด
ถึงวิ ธี การทํ า งานนั้ น หน( ว ยงานที่ เ กี่ ยวของตองคํ า นึงถึ งระบบการทํ า งานที่ ส อดคลองกั บหลั กการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good governance) ความชัดเจน โปร(งใส รวดเร็วและเปนธรรม
9. ความเหมาะสมของหลักเกณฑ$ในการออกกฎหมายลําดับรอง
หน( ว ยงานตองกํ า หนดกรอบหรื อ มาตรการปL อ งกั น มิ ใ หมี ก ารตรากฎหมายลํ า ดั บ รอง
ในลั ก ษณะที่ เ ปนการขยายอํ า นาจเจาหนาที่ ข องรั ฐ หรื อ เพิ่ ม ภาระแก( บุ ค คลเกิ น สมควรไวดวย
โดยมีขอพิจารณาดังนี้
กฎหมายที่ จ ะตราขึ้ น นั้ น จํ า เปนตองออกกฎหมายลํ า ดั บ รองดวยหรื อไม( ในกรณี
ใดบาง โดยมีเหตุผลประการใดบาง
กฎหมายลําดับรองที่จะออกในแต(ละกรณีมีเนื้อหาสาระอย(างไร และหน(วยงานควร
ตองเสนอหลักการอันเปนสาระสําคัญของร(างกฎหมายลําดับรองแต(ละฉบับไปพรอม
กับร(างกฎหมายดวย
หน(วยงานวางกรอบในการตรากฎหมายลําดับรองเพื่อปLองกันมิใหมีการตรากฎหมาย
ลําดับรองในลักษณะที่เปนการขยายอํานาจหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก(บุคคลเกิน
สมควรไวแลวหรือไม(
กําหนดเวลาในการพิจารณาทบทวนกฎหมายลําดับรองเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไวเปนระยะเวลาเท(าใด
10. การรับฟiงความคิดเห็นของหน(วยงานหรือกลุ(มผูเกี่ยวของ
การรับฟiงความคิดเห็นของหน(วยงานหรือผูที่อาจไดรับผลกระทบจากขอเสนอให
มีกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Public Consultation) เปนกลไก ในการแสวงหา
ขอมูลที่ถูกตองเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือหน(วยงานที่เกี่ยวของ
ว(าการตรากฎหมายดังกล(าวขึ้น จะส(งผลกระทบต(อผูมีส(วนเกี่ยวของมากนอย
เพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน$ที่จะไดรับ
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4.2.7 คุณภาพของการประเมิน RIA ในประเทศไทย
รายงานการตรวจสอบความจํา เปนในการตรากฎหมายของประเทศไทยถู กจั ดทํา ขึ้น โดย
หน( ว ยงานที่ เ สนอกฎหมายโดยยึ ด ตามหลั ก เกณฑ$ ห รื อ คู( มื อในการตรวจสอบความจํ า เปนในการ
ร(างกฎหมาย 10 ประการที่จัดทําขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะผูวิจัยไดสํารวจและ
รวบรวมรายงานการจัดทํา RIA จํานวน 46 ฉบับ (ดูภาคผนวกที่ 2) ที่หน(วยงานต(างๆ จัดทําขึ้นและ
เสนอต( อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเพื่ อ ประกอบการยกร( า งกฎหมายในช( ว งป^
พ.ศ. 2555 – 2556 ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดของรายงานแต(ละฉบับพบว(า รายงานส(วนใหญ(
จัดทําขึ้นในรูปแบบที่คลายคลึงกันโดยเรียงลําดับหัวขอและประเด็นต(างๆตามที่กําหนดไวในคู(มือฯ
แต(ไม(มีการอธิบายหรือวิเคราะห$ประเด็นต(างๆ อย(างละเอียดมากนัก เปนเพียงการอธิบายอย(างสั้นๆ
หรือสรุปเนื้อหาอย(างย(อ ซึ่งความยาวเฉลี่ยของรายงานแต(ละฉบับประมาณ 5 หนา (รวมเอกสารแนบ)
โดยรายงานส(วนใหญ(มีหัวขอต(างๆ เรียงลําดับดังนี้
ชื่อร(างพระราชบัญญัติ
• ส(วนราชการผูเสนอ
• วัตถุประสงค$และเปLาหมายของภารกิจ
• หน(วยงานและผูดําเนินการตามภารกิจ
• ความจําเปนในการออกกฎหมาย
• ความซ้ําซอนของกฎหมาย
• ภาระต(อบุคคลและความคุมค(า
• ความพรอมของรัฐ
• วิธีการทํางานและการตรวจสอบ
• อํานาจการตราอนุบัญญัติ
• การรับฟiงความคิดเห็น
รายงานบางฉบับมีรายละเอียดของหัวขออื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ความเปนมา มาตรการที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค$ และการสรุปสาระสําคัญของร(างกฎหมาย เปนตน แต(ไม(มีการกล(าวถึงหรื อ
ประเมินผลกระทบของกลุ(มผูที่มีส(วนไดส(วนเสีย อาจกล(าวไดว(า รายงานส(วนใหญ(จัดทําสอดคลองและ
มีหัวขอครบถวนตามที่คู(มือกําหนดไว แต(เนื้อหารายละเอียดยังขาดความสมบูรณ$และขาดคุณภาพของ
การประเมินผลกระทบของกฎหมาย หากเปรียบเทียบกับมาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีของเอเปกและ
กลุ(มประเทศ OECD
•

รายงานการกํากับดูแลที่ดีของเอเปก (Good Regulatory Practices in APEC Member
Economies) กําหนดหัวขอในการประเมินคุณภาพการจัดทํา RIA ไว 4 หัวขอหลัก ไดแก(
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1. การอธิบายถึงลักษณะของปiญหาที่ตองการแกไข
2. การนําเสนอและวิเคราะห$ทางเลือกอื่นในการแกปiญหา
3. การประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย(างสมเหตุสมผล
4. การรับฟiงความคิดเห็นของกลุ(มผูที่มีส(วนไดส(วนเสีย
หากประเมินคุณภาพการจัดทํา RIA ของประเทศไทยเทียบกับรายงานการกํากับดูแลที่ดีของ
เอเปกทั้ง 4 ขอพบว(า รายงานส(วนใหญ(มีการอธิบายถึงลักษณะของปiญหาที่ตองการแกไข แต(เปนการ
อธิบายแบบกวางๆ ไม(ไดเปนการอธิบายในเชิงลึก โดยประมาณครึ่งหนึ่งของรายงานทั้งหมดไม(ได
กล(าวถึงสาเหตุและความจําเปนในการเขาแทรกแซงของภาครัฐโดยการออกกฎหมาย รายงานทุกฉบับ
ไม(มีการวิเคราะห$หรือนําเสนอทางเลือกอื่นในการแกไขปiญหา รวมทั้งไม(มีการเสนอทางเลือกอื่นที่
ไม(ตองออกกฎหมาย มีเพียงบางรายงานที่ระบุว(าไม(พบทางเลือกอื่นที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค$
เดียวกันได
ส(วนการประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หรือการวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุน
พบว(า รายงานทุกฉบับไม(มีการวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุนในเชิงปริมาณ และไม(มีการจัดทํา
Cost-Benefit Analysis แต(มีเพียงรอยละ 4 ของจํานวนรายงานทั้งหมดที่กล(าวถึงผลประโยชน$
เชิงคุณภาพ
สํ า หรั บ การรั บ ฟi ง ความคิ ด เห็ น ของผู ที่ เ กี่ ย วของ พบว( า รายงานทุ กฉบั บไม( มี การอธิ บ าย
กระบวนการในการรับฟiงความคิดเห็นอย(างละเอียด แต(มีประมาณรอยละ 13 ของจํานวนรายงาน
ทั้งหมดที่มีการสรุปขอคิดเห็นที่ไดจากการประชุมใส(ไวในรายงานดวย ในขณะที่รอยละ 4 ของจํานวน
รายงานทั้งหมดระบุว(าไม(มีการจัดรับฟiงความคิดเห็นเนื่องจากร(างกฎหมายไม(มีผลกระทบโดยตรงต(อ
ประชาชน และหากบั งคับใชจะไม( เปนภาระกั บประชาชน ส( วนอี กรอยละ 4 ของจํ านวนรายงาน
ทั้งหมดไม(กล(าวถึงการรับฟiงความคิดเห็นแต(อย(างใด
ตารางที่ 4.1 การประเมินคุณภาพการจัดทํา RIA ของประเทศไทย
หัวขอ
การอธิบายถึงลักษณะของปiญหาที่ตองการแกไข
การนําเสนอและวิเคราะห$ทางเลือกอื่นในการแกปiญหา
การประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย(าง
สมเหตุสมผล
ผลประโยชน$และตนทุนในเชิงปริมาณ
การจัดทํา Cost-Benefit Analysis
ผลประโยชน$เชิงคุณภาพ
ตนทุนเชิงคุณภาพ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สัดสKวนของจํานวนรายงาน
(รอยละ)
100
-

4
-

หมายเหตุ
ไม(ไดอธิบายในเชิงลึก
ไม(มีการวิเคราะห$หรือนําเสนอ
ทางเลือกอื่นในการแกไขปiญหา
ไม(มีการวิเคราะห$ผลประโยชน$และ
ตนทุนในเชิงปริมาณ และไม(มีการ
จัดทํา Cost-Benefit Analysis
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หัวขอ

สัดสKวนของจํานวนรายงาน
(รอยละ)

การรับฟiงความคิดเห็นของกลุ(มผูที่มีส(วนไดส(วนเสีย
กล(าวถึงการรับฟiงความคิดเห็นโดยย(อ
สรุปขอคิดเห็นที่ไดจากการประชุม
ไม(มีการจัดรับฟiงความคิดเห็น
ไม(กล(าวถึงการรับฟiงความคิดเห็น

79
13
4
4

หมายเหตุ
ไม(มีการอธิบายกระบวนการในการ
รับฟiงความคิดเห็นอย(างละเอียด

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย

ทั้งนี้ คณะผูวิจัยไดหยิบยกรายงานการจัดทํา RIA ขางตนมา 2 ฉบับเพื่อทําการวิเคราะห$
เปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกต(างของการวิเคราะห$ผลกระทบในการออกกฎหมายของประเทศไทย
กับมาตรฐานของกลุ(มประเทศ OECD โดยฉบับแรกเปนรายงานการจัดทํา RIA หรือคําชี้แจงความ
จําเปนในการตรากฎหมายสําหรับร(างพระราชบัญญัติการแข(งขันทางการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ฉบับที่ 2 สําหรับร(างพระราชบัญญัติการขนส(งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รKางพระราชบัญญัติการแขKงขันทางการคา (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....
รายงานการจัดทํา RIA สําหรับร(างพระราชบัญญัติการแข(งขันทางการคาฉบับนี้จัดทําขึ้นโดย
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย$ มีความยาวประมาณ 2.5 หนา โดยมีวัตถุประสงค$เพื่อเพิ่มเติม
เงื่อนไขในการกําหนดขอยกเวนการบังคับใชกฎหมายกับการกระทําของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว(าดวยวิธี การงบประมาณ โดยยกเวนเฉพาะรั ฐวิ สาหกิ จที่ มิไดประกอบธุ รกิ จเปนทางการคาปกติ
แข(งขันกับเอกชน เพื่อใหเกิดความเสมอภาคในการแข(งขัน เนื้อหาของรายงานกล(าวถึงความจําเปน
และลั ก ษณะของปi ญ หาที่ ต องการแกไข ภาระต( อ บุ ค คล ความพรอมของรั ฐ วิ ธี ก ารทํ า งาน
การตรวจสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรับฟiงความคิดเห็น โดยรายละเอียดแต(ละหัวขอมี
ความยาวประมาณ 3-4 บรรทั ด ซึ่ ง เปนการอธิ บ ายแบบคร( า วๆ ไม( ล ะเอี ย ด ทํ า ใหไม( ส ามารถ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นไดอย(างเปนรูปธรรม
•

หลักเกณฑของ OECD
การอธิบายถึงลักษณะของ
ปiญหาที่ตองการแกไข
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รายงานการจัดทํา RIA
ปiจจุบันรัฐวิสาหกิจหลายแห(งประกอบธุรกิจ
แข(งขันกับภาคเอกชน การมีขอกําหนดยกเวน
ใหรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว(าดวยวิธี
งบประมาณทุกประเภท ในขณะทีเ่ อกชนตอง
อยู(ภายใตบังคับของพระราชบัญญัติการ
แข(งขันทางการคา พ.ศ. 2542 ทําใหการบังคับ
ใชกฎหมายอยู(บนพื้นฐานของความไม(เสมอ
ภาคและเท(าเทียมกัน สมควรแกไข
พระราชบัญญัตเิ พื่อเพิ่มเติมเงื่อนไขในการ

ขอคิดเห็นของคณะผูวิจัย
ควรอธิบายถึงสาเหตุของปiญหา
ในเชิงลึกว(าปiจจุบันมีปiญหา
อย(างไร ขนาดของปiญหาใหญ(
เพียงไร ส(งผลกระทบต(อกลุ(มที่
เกี่ยวของอย(างไร รวมทั้งอธิบาย
ถึงรายละเอียดของบทบัญญัติที่
ควรจะปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อแกไข
ปiญหาที่เกิดขึ้น

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผล RIA ในประเทศไทย
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หลักเกณฑของ OECD

การบังคับใชกฎหมายและ
กลุ(มผูไดรับผลกระทบ

รายงานการจัดทํา RIA
กําหนดขอยกเวนการบังคับใชกฎหมายกับการ
กระทําของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว(าดวย
วิธีการงบประมาณ โดยยกเวนเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจที่มไิ ดประกอบธุรกิจเปนทางการคา
ปกติแข(งขันกับเอกชน
สมควรใหมีกฎหมายใชบังคับทุกทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักร เมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษารัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจ
แข(งขันกับเอกชนที่อยู(ภายใตบังคับกฎหมาย
อาจตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินธุรกิจให
สอดคลองกับกฎหมาย แต(ผลของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล(าวทําใหเกิดภาพลักษณ$ที่ดี
ต(อนโยบายของรัฐในการไม(ประกอบธุรกิจ
แข(งขันกับเอกชน และการบังคับใชกฎหมายอ
บู(บนพื้นฐานของความเสมอภาค

ขอคิดเห็นของคณะผูวิจัย

ควรระบุถึงรายละเอียดของการ
บังคับใชกฎหมายว(าครอบคลุม
บุคคลหรือพฤติกรรมลักษณะ
ใดบาง ผูมีอํานาจดําเนินการ
บทลงโทษ ขอยกเวนต(างๆ
รวมทั้งควรระบุกลุ(มผูที่จะไดรับ
ผลกระทบว(าประกอบดวยภาค
ส(วนใดบาง อาทิ ผูกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจที่เขาข(ายตามร(าง
กฎหมายนี้ ภาคเอกชน กลุ(ม
สาธารณะ เปนตน
ควรวิเคราะห$ผลประโยชน$และ
ตนทุนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และควรจัดทํา CostBenefit Analysis เพื่อวิเคราะห$
ผลประโยชน$และตนทุนของกลุม(
ผูไดรับผลกระทบแต(ละกลุม( จาก
การออกกฎหมายนี้

การประเมินผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบอย(าง
สมเหตุสมผล

ไม(มีการวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุน

การนําเสนอและวิเคราะห$
ทางเลือกอื่นในการแกปiญหา

ไม(มีการวิเคราะห$หรือนําเสนอทางเลือกอื่นใน ควรนําเสนอทางเลือกอื่นในการ
การแกไขปiญหา
แกไขปiญหา อาทิ ทางเลือกใน
การไม( ต องออกกฎหมาย และ
เปรี ยบเทียบผลการประเมินผล
ประโยชน$แ ละตนทุ นของแต( ล ะ
ทางเลื อ กรวมทั้ ง เปรี ย บเที ย บ
ความคุมค(าของทางเลือกอื่นกับ
ร(างกฎหมายนี้

การรับฟiงความคิดเห็นของ
กลุ(มผูทีม่ ีส(วนไดส(วนเสีย

จัดประชุมรับฟiงความเห็นจากผูอยู(ใตบังคับ
ของกฎหมายทั้งจากส(วนราชการ นักวิชาการ
สถาบันเอกชน ไดแก( สภาหอการคาแห(ง

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การจัดประชุมรับฟiงความ
ความคิดเห็นควรครอบคลุมกลุ(ม
ผูที่ไดรับผลกระทบทุกภาคส(วน
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หลักเกณฑของ OECD

รายงานการจัดทํา RIA
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห(งประเทศ
ไทย รวม 2 ครั้ง ซึ่งผลการประชุมเห็นดวยใน
หลักการ

ขอคิดเห็นของคณะผูวิจัย
ทั้งกระทรวงพาณิชย$
กระทรวงการคลัง สํานัก
งบประมาณ รัฐวิสาหกิจ
หน(วยงานเจาสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวมทั้งควรมีการ
เปOดเผยขอคิดเห็น และบทสรุปที่
ไดจากการจัดประชุมอย(าง
ละเอียดดวย

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย

รKางพระราชบัญญัติการขนสKงทางบก (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....
รายงานการจั ด ทํ า RIA สํ า หรั บ ร( า งพระราชบั ญ ญั ติ การขนส( งทางบกฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดย
กรมการขนส( ง ทางบก กระทรวงคมนาคม มี ความยาวประมาณ 6 หนา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค$ เ พื่ อ
ปรับปรุงแกไขบทบัญญัติใหมีความชัดเจน และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปiจจุบัน
โดยมีรายละเอียดของปiญหาพรอมทั้งมาตรการในการแกไขปiญหารวม 7 ประเด็น รวมทั้งแนวทาง
การดํา เนิ นการในภาพรวม และการจั ดรั บฟi งความคิ ดเห็น อย(า งไรก็ ตาม เนื้ อหาในรายงานยั งไม(
กล(าวถึงรายละเอียดในเชิงลึก รวมทั้งไม(มีการนําเสนอทางเลือกอื่น และไม(ไดวิเคราะห$ผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบของแต(ละมาตรการที่ตองการแกไข
•

หลักเกณฑของ OECD
การอธิบายถึงลักษณะของ
ปiญหาที่ตองการแกไข
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รายงานการจัดทํา RIA

ขอคิดเห็นของคณะผูวิจัย

1. การกําหนดประเภทรถที่อยู(ภายใตบังคับ
กฎหมายว(าดวยการขนส(งทางบกใหเหมาะสม
สอดคลองกับรถที่อยู(ภายใตบังคับกฎหมายว(า
ดวยรถยนต$
2. ขอจํากัดในการมอบหมายอํานาจหนาที่ของ
นายทะเบียนประจําจังหวัดซึ่งไม(สามารถ
กระทําได
3. ปiญหาองค$ประกอบของคณะกรรมการควบคุม
การขนส(งทางบกกลางและคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส(งประจําจังหวัดที่ยังไม(มี
ตัวแทนหรือผูแทนจากภาคเอกชนหรือ
หน(วยงานที่ดูแลและคุมครองผูบริโภค
4. ปiญหาความไม(ชัดเจนและเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพปiจจุบันของบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

มีการอธิบายความเปนมา ความ
จําเปนและปiญหาที่ตองการแกไข
พรอมทั้งระบุมาตรการในการ
แกปiญหาทั้ง 7 ประเด็นซึ่งทําให
เห็นภาพของปiญหาแต(ละประเด็น
ไดชัดขึ้น อย(างไรก็ตามรายงาน
ดังกล(าวควรอธิบายถึงสาเหตุของ
ปiญหาในเชิงลึก ขนาดของปiญหา
รวมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดของ
บทบัญญัติที่ควรจะปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อแกไขปiญหาที่เกิดขึ้น

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผล RIA ในประเทศไทย

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห$ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

หลักเกณฑของ OECD

รายงานการจัดทํา RIA

ขอคิดเห็นของคณะผูวิจัย

ประกอบการขนส(งระหว(างประเทศ
5. ปiญหาขอจํากัดทางกฎหมายที่ยังมิไดใหอํานาจ
ภาคเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส(งจัดการเดินรถใหเกิดความคุมค(าทาง
เศรษฐกิจ
6. ปiญหาการควบคุมกํากับดูแลสถานตรวจสภาพ
รถเอกชนใหมีการจัดการหรือการดําเนินการที่
ดีมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกฎระเบียบที่
ทางราชการกําหนด
7. ปiญหาดานการตรวจสอบการกระทําผิดซึ่ง
ปiจจุบันผูขับรถมักไม(ปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจาหนาที่ในการเรียกรถใหหยุดเพื่อตรวจสอบ
และการตรวจสอบความถูกตองของรถมัก
กระทําไดยากเพราะไม(มีกฎหมายกําหนดให
ตองมีหนังสือแสดงการจดทะเบียนไวประจํารถ
การบังคับใชกฎหมายและกลุ(มผู มาตรการในการแกไขปiญหาเปนมาตรการที่จะตอง
ไดรับผลกระทบ
ดําเนินการใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จึง
สมควรกําหนดใหเปนกฎหมายที่จะตองใชบังคับใน
ทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร

ควรระบุถึงรายละเอียดของการ
บังคับใชกฎหมายว(าครอบคลุม
บุคคลหรือพฤติกรรมลักษณะ
ใดบาง ผูมีอํานาจดําเนินการ
บทลงโทษ ขอยกเวนต(างๆ
กฎหมายนี้บัญญัติขึ้นเพื่อใหมีความเหมาะสมกับ
รวมทั้งควรระบุกลุ(มผูที่จะไดรับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี เปนการ
ปรับปรุงบทบัญญัติเดิม การฝqาฝ•นและไม(ปฏิบัติตาม ผลกระทบว(าประกอบดวยภาค
ย(อมทําใหไม(ไดรับอนุญาต หรือไม(ไดรับดําเนินการ ส(วนใดบาง
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ หรืออาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต
นั้นๆ ไดและมีบทกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการ
ไม(จัดใหมีหนังสือแสดงการจดทะเบียนไวประจํารถ
และกรณีผูขับรถที่ฝqาฝ•นคําสั่งของผูตรวจการที่สั่งให
หยุดรถเพื่อตรวจสอบ

การประเมินผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบอย(าง
สมเหตุสมผล

ไม(มีการวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุน

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ควรวิเคราะห$ผลประโยชน$และ
ตนทุนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และควรจัดทํา CostBenefit Analysis เพื่อวิเคราะห$
ผลประโยชน$และตนทุนของกลุ(ม
ผูไดรับผลกระทบแต(ละกลุ(มจาก
การออกกฎหมายนี้ในแต(ละ
มาตรการดวย
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หลักเกณฑของ OECD

รายงานการจัดทํา RIA

ขอคิดเห็นของคณะผูวิจัย

การนําเสนอและวิเคราะห$
ทางเลือกอื่นในการแกปiญหา

ระบุไวว(าไม(มีทางเลือกอื่นที่จ ะบรรลุวัตถุประสงค$ ควรนําเสนอทางเลือกอื่นในการ
เดียวกัน
แกไขปiญหา อาทิ ทางเลือกใน
การไม( ต องออกกฎหมาย และ
เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ผล
ประโยชน$ แ ละตนทุ น ของแต( ล ะ
ทางเลื อ กรวมทั้ ง เปรี ย บเที ย บ
ความคุมค(าของทางเลือกอื่นกั บ
ร(างกฎหมายนี้

การรับฟiงความคิดเห็นของกลุ(ม
ผูที่มีส(วนไดส(วนเสีย

รับฟiงความคิดเห็นโดยวิธีการผ(านทางระบบ
เครือข(ายสารสนเทศของกรมการขนส(งทางบก
กระทรวงคมนาคม ตั้งแต(วันที่ 10-31 มีนาคม 2551
มีผูแสดงความคิดเห็น 3 คน โดยเสนอความเห็นว(า
รายละเอียดของปiญหาและมาตรการยังไม(ชัดเจนใน
หลายประเด็น เสนอใหแกไขนิยามของรถยนต$นั่ง
ส(วนบุคคล และเสนอใหแกไของค$ประกอบของ
คณะกรรมการควบคุมการขนส(งทางบกประจํา
จังหวัด แต(ที่ประชุมของกรมการขนส(งทางบกซึ่งมี
ผูแทนจากหน(วยงานในสังกัดกรมการขนส(งทางบก
และหน(วยงานภายนอก อาทิ บริษัท ขนส(ง จํากัด
สมาคมผูประกอบการขนส(งรถโดยสารไม(ประจําทาง
สภาอุตสาหกรรมแห(งประเทศไทย และสมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต$ไทย มีมติไม(เห็นชอบกับ
ขอเสนอดังกล(าว

รายงานฯ มีขอมูลสรุปความ
คิดเห็นของการรับฟiงความ
คิดเห็นซึ่งมีรายละเอียด
พอสมควร แต(เปนการรับฟiง
ความคิดเห็นผ(านทางเว็บไซต$ซึ่งมี
ผูแสดงความคิดเห็นเพียง 3 ราย
เท(านั้น
ควรมีการจัดประชุมรับฟiงความ
คิดเห็นใหครอบคลุมกลุ(มผูที่ไดรับ
ผลกระทบทุกภาคส(วนทั้ง
หน(วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมที่เกี่ยวของทั้งใน
ส(วนกลางและภูมิภาค
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
รวมทั้งควรมีการเปOดเผย
ขอคิดเห็น และบทสรุปที่ไดจาก
การจัดประชุมอย(างละเอียดดวย

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย

จากการวิเคราะห$ตัวอย(างรายงานทั้ง 2 ฉบับจะเห็นไดว(า การอธิบายถึงลักษณะของปiญหาที่
ตองการแกไขเปนหัวขอที่หน(วยงานราชการมีการจัดทําไวค(อนขางตรงตามหลักเกณฑ$ของ OECD
เพียงแต(ควรมีการอธิบายถึงประเด็นปiญหาในเชิงลึกมากกว(าที่เปนอยู( ในขณะที่หัวขอการบังคับใช
กฎหมายและกลุ(มผูไดรับผลกระทบ และการรับฟiงความคิดเห็นของกลุ(มผูที่มีส(วนไดส(วนเสียมีการ
กล(าวถึงในรายงานแต(ยังประเมินไม(ครบถวนและไม(ตรงประเด็น อาทิ ไม(มีการจําแนกกลุ(มผูไดรับ
ผลกระทบ และไม(มีการอธิบายกระบวนการและรายละเอียดในการจัดรับฟiงความคิดเห็นของกลุ(มผูที่
มีส(วนไดส(วนเสียใหชัดเจน ส(วนหัวขอที่ไม(มีการวิเคราะห$ไวในรายงานไดแก( การประเมินผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบอย(างสมเหตุสมผล และการนําเสนอและวิเคราะห$ทางเลือกอื่นในการแกปiญหา
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4.2.8 รูปแบบของหนKวยงานปฏิรูปกฎหมายที่ไดรับความสําเร็จ
ความพยายามในการปฏิรูประบบในการออกกฎหมายและการพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย
จะไดรับความสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยู(กับปiจจัยที่หลากหลาย ประสบการณ$ในต(างประเทศ
ทั้ ง ในประเทศที่ พั ฒ นาแลวและประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาพบว( า ปi จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ไดแก(
สภาพแวดลอมทางการเมื อง และการออกแบบองค$ กรที่ เ ขามาปฏิ บั ติ หนาที่ สภาพแวดลอมทาง
การเมืองนั้นหมายความว(า การผลักดันกระบวนการปฏิรูปกฎหมายจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ฝqายบริหารอย(างจริงจัง ซึ่งหมายความว(าจะตองเปนส(วนหนึ่งของยุทธศาสตร$การปฏิรูประบบราชการ
ในภาพรวม ดังนั้ น จั งหวะและช(ว งระยะเวลาในการผลักดั นวาระดั งกล( าวเปนสิ่ งที่สํ าคัญ อย(า งยิ่ ง
อย(างไรก็ดี การออกแบบองค$กรก็มีความสําคัญไม(ยิ่งหย(อนกว(ากันเพราะหากไม(เหมาะสมแลวก็จะไม(
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอย(างมีประสิทธิภาพทําใหไม(มีผลงานที่เปนที่ประจักษ$ต(อสังคม อันจะเปนผล
ทําใหสุดทายแลวรัฐบาลอาจตองยุบเลิกภารกิจดังกล(าวหรือละเลยไม(ใหความสําคัญอีกต(อไป
การศึ ก ษารู ป แบบขององค$ ก รที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในการปฏิ รู ป กฎระเบี ย บของภาครั ฐ จาก
ประสบการณ$หลากหลายประเทศทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและที่กําลังพัฒนาโดยบรรษัทการเงิน
ระหว(างประเทศ (International Finance Corporation) ซึ่งเปนหน(วยงานในเครือของธนาคารโลก
ที่ทําหนาที่ในการลงทุนในต(างประเทศ ในรายงาน Institutions for Regulatory Governance
(2010)21 พบว(า หน(วยงานปฏิรูปกฎหมายโดยทั่วไปจะเริ่มจากรูปแบบของคณะกรรมการชั่วคราว
(ad hoc committee) ที่มีภารกิจที่มีเปLาประสงค$ที่ค(อนขางแคบและชัดเจน เช(นในกรณีของ
ประเทศเคนยา มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาวิเคราะห$เฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาตใหแก(ภาคธุรกิจเท(านั้น (licensing) โดยมีการนําเอาวิธีการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายมาใชในการประเมินตนทุนที่ภาคธุรกิจตองแบกรับจากขั้นตอนในการขออนุญาตต(างๆ เมื่อ
หน(วยงานดังกล(าวมีผลงานเปนที่ประจักษ$แลว จึงค(อยมีการขยายขอบเขตของภาระหนาที่ที่กวางและ
ซับซอนขึ้น ดังนั้น การลําดับขั้นตอนในการจัดและออกแบบโครงสรางองค$กรและกรอบภารกิจของ
หน(วยงานที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่จึงมีความสําคัญอย(างยิ่ง
จากการทบทวนประสบการณ$ ในหลายประเทศพบว( า โครงสรางและกรอบภารกิ จ ของ
หน(วยงานที่ทําหนาที่ในการปฏิรูปกฎหมายที่ดีมีดังนี้

21

IFC (2010), Institutions for Regulatory Governance สามารถดาวน$โหลดไดที่ www.worldbank.org
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โครงสรางองค6กร
• อยู( ภ ายใตหน( ว ยงานของรั ฐ ที่ มีความสํ า คั ญ มากที่ สุ ด เช( น สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงเศรษฐกิจ หรือ กระทรวงแผนงาน (Ministry of
Planning) เปนตน และรายงานตรงต(อรัฐมนตรีหรือ ค.ร.ม. โดยตรง
• มีระเบียบหรือกฎหมายรองรับในระยะกลางหรือระยะยาวเพื่อที่จ ะใหการปฏิบั ติ
หนาที่มีความชัดเจน ปลอดจากการแทรกแซงของการเมืองหรือกลุ(มผลประโยชน$
อนึ่ ง หน( ว ยงานที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะกิ จ เช( น คณะกรรมการฯ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น มาตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ แมจะเหมาะสมในช(วงเริ่มแรก หากแต(จะมีขอจํากัด
เรื่องของอํานาจหนาที่ที่ตองพึ่งพาอํานาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
บุคคลที่ ดํ า รงตํ าแหน( งดั งกล( า วตลอดเวลาทํ าใหการปฏิ บั ติ ภ ารกิจ อาจขาดความ
ต(อเนื่อง
• เปนหน(วยงานขนาดเล็กในช(วงเริ่มตน เช(น อาจมีพนักงานเพียง 5 – 20 คนหากแต(
พนักงานเหล(านั้นจะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญในการจัดทํารายงานผลกระทบของ
กฎหมายที่ดี ซึ่งตองมีความรู ความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ และ
เครื่องมือที่ใชในการประเมินอย(างถ(องแท เมื่อหน(วยงานดังกล(าวสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอย(างมีประสิทธิภาพแลว จึงจะเพิ่มจํานวนพนักงานเจาหนาที่เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มกรอบภารกิจ เช(น หน(วยงาน Better
Regulation Unit ที่อยู(ภายใตกระทรวงอํานวยความสะดวกดานกฎระเบียบของ
ภาครัฐ (Ministry of Simplification) มีพนักงาน 30 คนหลังจากที่จัดตั้งมาเปน
เวลาเกือบ 8 ป^ โดยพนักงานส( วนมากเปนนักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร$ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการธุรกิจ
• องค$ประกอบหลักของพนักงาน คือ นักกฎหมาย และ นักเศรษฐศาสตร$ และบุคคล
ที่ มี ป ระสบการณ$ ทั้ ง ในภาคราชการและภาคธุ ร กิ จ ดวย ความหลากหลายของ
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ$ของผูที่ปฏิบัติหนาที่มีความสําคัญยิ่งเนื่องจากรัฐมี
กฎระเบี ย บที่ ครอบคลุ มทุ กภาคส( วนของประเทศ ไม( ว( า จะเปน เศรษฐกิ จ สั งคม
สิ่งแวดลอม ความมั่นคง ฯลฯ
• มีความเปนอิ สระในการปฏิ บัติ หนาที่ ซึ่งหมายถึ งการมี อํา นาจในการตั ด สิน ใจ มี
แหล(งเงินทุนที่มั่นคง และมีขีดความสามารถในเชิงเทคนิคในการประเมินผลกระทบ
ของกฎระเบียบของรัฐไดโดยเปนที่เชื่อถือของสังคม
• มีหน(วยงานที่ทําหนาที่เปนที่ ปรึกษา (advisory) และหน(วยงานที่ทําหนาที่การ
ผลักดันวาระการปฏิรูปกฎหมายกับบุคคลหรือหน(วยงานภายนอก (advocacy) เพื่อ
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ผลักดันกระบวนการในการปฏิรูปกฎหมาย และเพื่อที่ใหการปฏิบัติหนาที่สอดคลอง
กับความตองการของประชาชนและของภาคธุรกิจ
กรอบภารกิจ และอํานาจหนาที่
• มี อํา นาจในการสั่ งการขามกระทรวงและสามารถรายงานต( อผู ที่ มีอํา นาจในการ
ตัดสินใจระดับสูงในกรณีที่ไม(ไดรับความร(วมมือจากหน(วยงานที่เกี่ยวของ
• กรอบภารกิจในเบื้องตนจะตองไม(กวางเกินไปนักและเปLาหมายในการปฏิบัติภารกิจ
จะตองอยู(ในวิสัยทัศน$ที่สามารถบรรลุไดเพื่อที่จะสามารถสรางความน(าเชื่อถือใหแก(
องค$กร การศึกษาประสบการณ$ในนานาประเทศพบว(า กรอบภารกิจของหน(วยงาน
ปฏิ รู ป กฎหมายในประเทศที่ กํา ลั งพั ฒ นามั ก จะกวางกว( า ของหน( ว ยงานลั ก ษณะ
เดียวกันในประเทศที่พัฒนาแลว รวมทั้งขาดเปLาหมายที่ชัดเจนทําใหปฏิบัติภารกิจ
ไดยากกว(า อนึ่ง กรอบภารกิจและเปLาหมายที่กําหนดขึ้นจะตองสอดคลองและโยงใย
กับยุทธศาสตร$ของนโยบายหนึ่งใดที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนพิเศษ ประสบการณ$
ในต(างประเทศพบว(า ส(วนมากการปฏิรูปกฎหมายจะเกี่ยวโยงกับยุทธศาสตร$ในการ
ดึงดูดการลงทุนจากต(างประเทศ การส(งเสริมการแข(งขันและลดการผูกขาดในระบบ
เศรษฐกิจ หรือการอํานวยความสะดวกใหแก(ภาคธุรกิจเปนหลัก
• ในช( ว งเริ่ ม แรก หน( ว ยงานดั ง กล( า วจะตองใหความสํ า คั ญ แก( ก ารพั ฒ นา
ขีดความสามารถของพนักงาน เช(น การพัฒนาคู(มือในการปฏิบัติหนาที่ การออก
ระเบียบ กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติหนาที่ที่มีความชัดเจน เปนตน
• มีกระบวนการในการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของหน(วยงานเพื่อที่จะ
สามารถปรั บ ปรุ งโครงสรางองค$ ก ร ตลอดจนกรอบภาระหนาที่ แ ละวิ ธี ก ารและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม อนึ่ง การพัฒนาองค$กร
ที่ทําหนาที่ในการปฏิรูปกฎหมายเปนงานที่ตองใชเวลาเนื่องจากไม(มีสูตรสําเร็จที่
สามารถรั บ รองไดว( า หน( ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น จะสามารถปฏิ บั ติ ห นาที่ ไ ดอย( า งมี
ประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมทางสถาบัน กฎหมาย การเมือง ฯลฯ ที่เฉพาะตัว
ของแต(ละประเทศ
โครงสรางและกรอบภารกิจขององค$กรที่ทําหนาที่ ที่ปรึกษาหารื อในการผลักดันวาระการ
ปฏิรูปกฎหมายกับบุคคลหรือหน(วยงานภายนอกมีดังนี้
โครงสรางองค6กร
• เปนหน( ว ยงานที่ ไม(สั งกั ด กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ ง ในกรณีของหน( วยงานที่ ทํา
หนาที่ผลักดันวาระการปฏิรูปกฎหมายนั้นจะตองมีความเปนอิสระจากฝqายบริหาร
และมีความน(าเชื่อถือในสายตาของประชาชน
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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• ตองมี ผู แทนจากภาคธุ ร กิ จ และมี ผู เชี่ ย วชาญ เช( น นั กวิ ช าการเปนองค$ ป ระกอบ
เพื่อที่จ ะใหการปฏิ บัติ หนาที่ของหน(ว ยงานสะทอนปiญหาของภาคธุร กิจและของ
ประชาชนอย(างแทจริง และในกรณีของหน(วยงานที่ทําหนาที่ในการผลักดันฯ จะตอง
มี ก ระบวนการและช( อ งทางในการติ ด ต( อ สื่ อ สารโดยตรงกั บ ภาคธุ ร กิ จ โดย
การปรึกษาหารืออย(างเปOดเผย
• จะตองมี ก ารปฏิ บั ติ ห นาที่ อ ย( า งโปร( ง ใส เช( น มี ก ารเปO ด เผยบั น ทึ ก ของผลการ
ปรึ กษาหารื อกั บ กลุ( มผู มี ส( ว นไดเสี ย ขอเสนอแนะต( อหน( ว ยงานราชการอื่ น ๆ ใน
การปรับปรุงกระบวนการหรือคุณภาพของกฎหมาย รายงานที่จัดทําขึ้นต(อสาธารณะ
และรายงานต(อสํานักงานตรวจเงินแผ(นดิน เปนตน
• โดยทั่ ว ไปแลว หน( ว ยงานที่ ป รึ ก ษามั ก มี ลั ก ษณะที่ เ ปนหน( ว ยงานเฉพาะกิ จ แต(
หน( ว ยงานที่ ทํ า หนาที่ ผ ลั ก ดั น วาระการปฏิ รู ป กฎหมายกั บ หน( ว ยงานและ
บุคคลภายนอกควรเปนองค$กรถาวร ในทั้งสองกรณีนี้ ผูบริหารระดับสูงของประเทศ
จะตองเขามามีส(วนร(วมและรับรูการดําเนินงานเพื่อที่จะสรางความน(าเชื่อถือของ
องค$กร
กรอบภารกิจและอํานาจหนาที่
หน"วยงานที่ปรึกษา
• ประสานงานและปรึกษาหารือกับหน(วยงานต(างๆ ของภาครัฐ
• ปรึกษาหารือกับผูมีส(วนไดเสียเพื่อสะทอนความตองการและความคาดหมาย
ของสาธารณะต(อหน(วยงาน
• จั ด ทํ า ขอเสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ห นาที่ ข องหน( ว ยงานปฏิ รู ป
กฎหมาย
หน"วยงานผลักดันการปฏิรูปกฎหมาย
• ผลักดันใหประเด็นการปฏิรูปกฎหมายเปนวาระสําคัญของการโตวาทีกันทาง
การเมืองเพื่อที่จะใหสังคมเห็นความสําคัญ
• จัดทําแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายที่มีความชัดเจน
• ในระยะยาวอาจทําหนาที่ในการประเมินคุณภาพของ RIA และกระบวนการใน
การจัดทํา RIA
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กล(าวโดยสรุป หน(วยงานปฏิรูปกฎหมายที่สามารถผลักดันใหเกิดระบบการประเมินกฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติจะตองเริ่มจากการเปนหน(วยงานที่มีขนาดเล็ก มีกรอบภารกิจที่ไม(กวาง
แต(ชัดเจน หากแต(มีพนักงานและเจาหนาที่ที่มีองค$ความรู ประสบการณ$และความเชี่ยวชาญ และขีด
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่สูงเพื่อที่จะสามารถผลิตผลงานที่ประจักษ$ต(อสาธารณชน
หน(วยงานดังกล(าวจะตองเปนหน(วยงานของรัฐที่รายงานตรงต(อนายกรัฐมนตรีหรือผูที่กุม
อํานาจนโยบายสูง หากแต(มีความเปนอิสระในการตัดสินใจและในการปฏิบัติหนาที่ประจําวัน ซึ่งใน
กรณีของประเทศไทยอาจมีลักษณะที่เปนองค$การมหาชนที่เปนหน(วยงานภาครัฐหากแต(ไม(ตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบีย บที่รั ดตั วของหน(ว ยงานราชการและมีความยื ดหยุ( นในการกํ าหนดค( าตอบแทนของ
พนักงานมากกว(า ซึ่งมีความจําเปนในการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญที่ตรงต(อ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ในขณะเดียวกัน หน(วยงานดังกล(าวควรมีคณะที่ปรึกษาที่มีตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลที่มี
ศั ก ยภาพในการประสานงานขามกระทรวง ขามหน( ว ยงานและคณะกรรมการที่ ทํ า หนาที่ ใ น
การประสานงานกับภาคส(วนอื่นๆ ที่เปนผูที่มีส(วนไดเสียโดยมีตัวแทนของภาคธุรกิจ ภาคประชาชน
และภาควิชาการ โดยการทํางานของคณะที่ปรึกษาเหล(านี้จะตองมีความโปร(งใส ตรวจสอบได

4.3 บทสรุป
ประเทศไทยมีกฎหมายที่กําหนดใหหน(วยงานราชการตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนใน
การมี กฎหมายตั้ งแต( ป^ พ.ศ. 2531 แต( ข อกํ า หนดดั งกล( า วมี ส ถานภาพเปนเพี ย งระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีซึ่งมีเปLาหมายในการอํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของฝqายบริหารในการ
พิ จ ารณาร( า งกฎหมายเท( า นั้ น ต( อ มาเมื่ อ ประเทศไทยกาวเขาสู( ยุ ค ทองทางเศรษฐกิ จ ไดมี
ความพยายามที่จะกลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายเพื่อมิใหเปนอุปสรรคต(อการประกอบ
ธุรกิจของเอกชน โดยในป^ พ.ศ. 2534 ครม. ไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ$และแนวทางการพิจารณา
กฎหมายเพิ่มเติมซึ่งกําหนดใหหน( วยงานราชการตองชี้แจงความจําเปนในการสรางขั้นตอนใหม( ๆ
ขึ้นมา เช(น การขอใบอนุญาตเพื่อทํากิจการอย(างหนึ่งอย(างใด ว(ามีความจําเปนเพียงไร และสรางภาระ
แก(ภาคเอกชนมากนอยเพียงใดดวย
หลังจากที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม(ที่มาจากตัวแทนของประชาชนในวงกวางในป^
พ.ศ. 2540 ก็มีพัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการในการกลั่นกรองคุณภาพของกฎหมายอีกครั้ง
เนื่องจากมีการกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมและการกําหนดสิทธิ
พื้นฐานของประชาชนใหม(ๆ จํานวนมากจึงตองมีการ “สังคายนา” กฎหมายที่มีอยู(ว(าสอดคลองกับ
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ใหม( ห รื อ ไม( โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ
การพัฒนาประเทศในป^ พ.ศ. 2544 เพื่อดําเนินการ คณะกรรมการดังกล(าวไดยุบเลิกกฎหมายจํานวน
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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หนึ่ง และไดออกหลักเกณฑ$ในการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายที่เปนมาตรฐานสากลคือ
OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making
และหลั ง จากนั้ น ไดมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายขึ้ น มาในสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อรับผิดชอบเรื่องการพัฒนากฎหมายอย(างต(อเนื่อง
พัฒนาการของการออกกฎหมายของประเทศไทยกาวไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อรัฐธรรมนูญป^ พ.ศ.
2540 กําหนดใหประชาชนซึ่งเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเขาชื่อเพื่อเสนอกฎหมายได จากเดิมที่
คณะรั ฐ มนตรี แ ละสมาชิ กรั ฐ สภาเท( า นั้ น ที่ ส ามารถเสนอกฎหมายได แนวคิ ด ดั งกล( า วไดรั บ การ
สนับสนุนในรัฐธรรมนูญฉบับป^ พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งมี
ลักษณะเปนองค$กรที่อิสระจากฝqายบริหารขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ในการช(วยเหลือประชาชนในการเสนอ
กฎหมายรวมทั้ ง เสนอใหมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายต( า งๆ ที่ มี อ ยู( เ ดิ ม และร( า งกฎหมายใหม( ที่ อ ยู( ใ น
กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาดวย
แมประเทศไทยจะมีวิวัฒนาการในการพัฒนากฎหมายมากว(าสองทศวรรษ แต(ยังไม(ไดมีการ
ทบทวนกฎหมายครั้งใหญ(ดังเช(นในเกาหลีใต เวียดนาม หรือ เม็กซิโกที่มีการโละกฎหมายนับพันฉบับ
และในส(วนของการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือ RIA นั้น แมจะมีเกณฑ$ที่เปนมาตรฐานสากล
แต(คุณภาพของรายงานที่จัดทําขึ้นจริงในทางปฏิบัติยังไม(เปนไปตามมาตรฐานสากลดวยเหตุผลหลาย
ประการดังนี้
ประการแรกซึ่งมีความสําคัญที่สุด การจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมายในประเทศไทยมี
เฉพาะในขั้ น ตอนที่ มีร( า งกฎหมายออกมาแลว ทํ า ใหหน( ว ยงานราชการที่ เ ปนผู เสนอกฎหมายมี
เปLาประสงค$ที่จะใหมีการตรากฎหมายดังกล(าวอย(างรวดเร็วที่สุด จึงมองว(าการจัดทํารายงานดังกล(าว
เปนเพี ย ง “อุ ป สรรค” ที่ ทําใหการตรากฎหมายล( า ชาจึ งดํ า เนิ น การในการจั ด ทํ า รายงานแบบ
“ขอไปที ” เพี ย งเพื่ อใหเปนไปตามขอกํ า หนดของระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ใ นการเสนอร( า ง
กฎหมายต( อ ครม. เท( า นั้ น มิ ไ ดหวั ง ผลใดๆ ในการที่ จ ะใชกระบวนการดั งกล( า วในการปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย ดวยเหตุผลดังกล(าว การทํารายงานประเมินผลกระทบของกฎหมายของไทยจึงมีลักษณะที่
เรียกว(า “tick the box” หรือ “กากบาท” ว(าได “ทําแลว” เท(านั้น
ประการที่สอง การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบของกฎหมายของไทยยังจํากัดเฉพาะ
กฎหมายที่เปนพระราชบัญญัติเท(านั้นทําใหมีกรอบการบังคับใชที่จํากัดมาก เนื่องจากกฎระเบียบที่มี
ผลกระทบต( อ ธุ ร กิ จ หรื อประชาชนโดยส( ว นมากจะเปนกฎหมายรองมากกว( า กฎหมายหลั ก การ
ประเมินผลกระทบของกฎหมายหลักซึ่งมีสารบัญญัติที่ค(อนขางกวางทําใหไม(สามารถประเมินผลได
ผลเสียที่เปนรูปธรรมได
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ประการที่สาม ประเทศไทยยังขาด “คู(มือการประเมินผลกระทบของกฎหมาย” ซึ่งกําหนด
รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า รายงานประเมิ น เช( น ในบางประเทศหน( ว ยงานกลางจะทํ า
“แบบฟอร$มสําเร็จรูป (template)” ในการประเมินผลกระทบโดยใหหน(วยงานที่เสนอกฎหมายกรอก
ขอมูล รายละเอี ยดลงในแบบฟอร$มเท( านั้น เพื่ อใหการประเมิ นเปนไปตามมาตรฐาน อย(างไรก็ ดี
คณะผูวิจัยมีความเห็นว(า การมีคู(มือการประเมินผลกระทบของกฎหมายที่ละเอียดจะไม(สามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายไดหากยังไม(มีการแกไขกระบวนการในการจัดทํารายงานผลกระทบตาม
ขอที่ 1 และ 2
ประการที่ สี่ กระบวนการในการจั ด ทํ า รายงานผลกระทบของกฎหมายของไทยยั ง ขาด
กระบวนการรับฟiงความคิดเห็นของผูมีส(วนไดเสียและของสาธารณชน ซึ่งเปนองค$ประกอบที่สําคัญ
ของการจัดทํารายงานผลการประเมินกฎหมายที่ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทยยังขาดกฎหมาย
ว(าดวยการรับฟiงความเห็นสาธารณะที่กําหนดกรอบวิธีการในการจัดทําความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งหมายถึงการจัดทําเวทีที่ผูเสนอกฎหมายและผูที่มีส(วนไดเสียหรือประชาชนสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมู ลและความเห็นระหว( างกั นไดอย(า งสรางสรรค$ มิใช(เปนการเสนอร( างกฎหมายโดยหน(วยงาน
ราชการฝqายเดียว หรือ การรับฟiงความเห็นแบบกวางๆ โดยมิไดมีการกําหนดประเด็นที่ตองการจะ
รั บ ฟi ง ความคิ ด เห็ น ที่ ชั ด เจน และมิ ไ ดมี ก ารนํ า เสนอขอมู ล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ประเด็ น นั้ น ๆ
เพื่อที่จะใหการแสดงความคิดเห็นอยู(บนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ$มิใช(การคาดคะเนหรืออารมณ$
ประการที่หา ประเทศไทยยังขาดหน(วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมินผล
กระทบของกฎหมาย ทําใหคุณภาพของรายงานไม(ไดมาตรฐานสากล
กลKาวโดยสรุป กระบวนการ RIA ในประเทศไทยยังเปhนเพียงการปฏิบัติตาม “ขั้นตอน”
เทKานั้น โดยมิไดมีการนําเนื้อหาสาระของรายงานมาใชประโยชนอยKางใด
อนึ่ ง บทวิ เ คราะห$ ที่ กล( า วมานั้ น สอดคลองกั บ ความเห็ น ของอดี ต สมาชิ ก ผู แทนราษฎรที่
คณะผูวิจัยไดสัมภาษณ$ (นาย เกียรติ สิทธีอมร ) ผูแทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปiตย$
ซึ่งเห็นว(ารายงานผลกระทบของกฎหมายที่เปนเอกสารแนบทายร(างพระราชบัญญัตินั้นมีประโยชน$
บางเพราะจะใหภาพรวมว(าร(างกฎหมายที่มีการเสนอเขามานั้นมีเปLาหมายเพื่อที่จะแกปiญหาอย(างไร
ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมักใชขอมูลนี้ในการพิจารณาร(างกฎหมายในวาระหนึ่งว(าจะรับกฎหมาย
ในหลักการหรือไม(เท(านั้น แต(ไม(สามารถนํามาใชในการอภิปรายในวาระที่สองในชั้นของกรรมาธิการ
ซึ่งจะมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับสารบัญญัติของร(างกฎหมายในรายมาตราเพราะขาดรายละเอียด
สําหรับเนื้อหาสาระที่มีการนําเสนอยังมีลักษณะที่บิดเบือนเพื่อตองการใหรายงานสนับสนุนจุดยืนของ
ผูนําเสนอกฎหมายจึงขาดความน(าเชื่อถือ

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

4-31

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

ผูใหสัมภาษณ$ใหความเห็นเพิ่ มเติมว(า ร(างกฎหมายหลายฉบับที่มีการพิจารณาก็จะไม( มี
รายงานดังกล(าวแนบทายทําใหเปนการดําเนินการที่ไม(เปนระบบจึงไม(ใช(เอกสารที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใชประจําในการพิจารณากฎหมาย อย( างไรก็ดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกล(า วยังเห็ น
ความสําคัญของการมีรายงานผลกระทบของกฎหมาย หากแต(จําเปนตองมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
โดยที่รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกอื่นๆ และผลกระทบของกฎหมายเพื่อที่จะสามารถใช
ประโยชน$ในการพิจารณาร(างกฎหมายไดในทางปฏิบัติ
แนวทางในการปรั บ ปรุ งเนื้ อหานั้ น ผู ใหสั มภาษณ$ เ ห็ น ว( า รายงานควรมี การนํ า เสนอผล
การศึกษาซึ่งทบทวนกฎหมายลักษณะที่คลายคลึงกับร(างกฎหมายที่มีการเสนอในต(างประเทศว(ามี
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการบังคับใชอย(างไร เพื่อที่จะเปนขอมูลใหสมาชิก
ฝqายนิติบัญญัติสามารถเขาใจไดไม(เพียงแต(เหตุผลและความจําเปนและวัตถุประสงค$ของร(างกฎหมาย
ซึ่งมักจะมิใช( เปนประเด็ นที่สามารถถกเถีย งได เช(น การที่จ ะออกกฎหมายว(าดวยการรับฟi งความ
คิ ด เห็ น ของสาธารณชนนั้ น ย( อ มเปนสิ่ ง ที่ ดี และมี ค วามจํ า เปน หากแต( ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟiงความคิดเห็นดังกล(าวเปนรายละเอียดที่มีความสําคัญ รายงาน
ผลกระทบของร(างกฎหมายส(วนมากมีการระบุเพียงเปLาประสงค$และเหตุผลและความจําเปนในการ
ตรากฎหมายโดยสังเขปจึงไม(มีรายละเอียดที่เปนประเด็นที่จะสามารถพิจารณาและถกเถียงกันได
นอกจากนี้แลว ผูใหสัมภาษณ$ยังเห็นว(า เนื้อหาสาระของรายงานที่จะสมบูรณ$นั้นจะตองใหผูมี
ส(วนไดเสี ยมีส(ว นร(ว มในกระบวนการของการออกแบบและร(างกฎหมายดวย ซึ่งในทางปฏิ บัติใน
ปiจจุบัน กระบวนการในการยกร(างกฎหมายของกระทรวงไม(มีขอกําหนดใหตองใหผูมีส(วนไดเสียเขา
ร(วมในการร(างกฎหมาย
ในลักษณะเดียวกัน ในขั้นตอนของการพิจารณาร(างกฎหมายในรัฐสภาก็ยังไม(มีหลักเกณฑ$
เงื่อนไขใหผูที่มีส(วนไดเสียในการเขามามีส(วนร(วมในคณะกรรมาธิการที่พิจารณาร(างกฎหมาย ทั้งนี้
องค$ประกอบของคณะกรรมาธิการฯ จะขึ้นอยู(กับดุลยพินิจของประธานเปนหลัก
ผูใหสัมภาษณ$มีความเห็นว(า ควรมีการนํา RIA มาใชกับไม(เพียงการพิจารณาร(างกฎหมาย
เท(านั้น หากรวมถึง (1) กฎหมายลูกที่ออกตามพระราชบัญญัติดวย คือ กฎกระทรวง และ พระราช
กฤษฎีกา เนื่องจากกฎหมายลําดับรองเหล(านี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการ
บังคับใชกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต(อประชาชนในวงกวาง และ (2) กฎหมายที่มีอยู(เดิมว(ามีการบังคับใช
จริ งหรือไม( และการบั งคั บใชมี ปiญ หาหรื อขอจํ ากั ดอย(า งไร เพื่ อที่ จะสามารถปรั บปรุงหรื อยกเลิ ก
กฎหมายที่มีปiญหาได
สุดทาย ผูใหสัมภาษณ$เห็นว(าเพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพของกฎหมาย ควรให “เขี้ยวเล็บ”
แก(คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมากขึ้น โดยอาจมอบหมายใหคณะกรรมการฯ มีภารกิจในการ
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ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู(และจัดทําขอเสนอแนะใหรัฐบาลปรับปรุงกฎหมาย โดย
รัฐบาลจะตองดําเนินการตามขอเสนอแนะภายในกําหนดระยะเวลา สําหรับร(างกฎหมายใหม(นั้น ควร
มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการตรากฎหมายที่ใหความสําคัญแก(การมีส(วน
ร(วมของผูที่มีส(วนไดเสียตั้งแต(ขั้นแรกของการพิจารณาความจําเปนในการออกกฎหมาย การเลือก
รู ป แบบของกฎหมาย ตลอดจนการร( า งกฎหมาย รวมทั้ ง มี ก ารกํ า หนดองค$ ป ระกอบของ
คณะกรรมาธิการที่พิจารณาร(างกฎหมายใหตองมีผูที่มีส(วนไดเสียมีส(วนร(วมในการพิจารณาดวย
การสัมภาษณ$อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) (คุณรสนา โตสิตระกูล) ไดรับขอคิดเห็นในทิศทาง
เดียวกันว(า รายงานผลกระทบของกฎหมายมิใช(เอกสารที่สมาชิกใชในการพิจารณากฎหมายแต(อย(าง
ใด เพราะเอกสารดังกล(าวมิใช(เอกสารที่มีหลักวิชาการสนับสนุน ผูใหสัมภาษณ$เห็นว(าการมีรายงาน
ผลกระทบของกฎหมายที่สมบูรณ$แบบน(าจะเปนสิ่งที่ดีเพราะเนื้อหาสาระจะเปนประโยชน$ในการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของร(างกฎหมาย เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) และวุฒิสภามัก
ไม(มีความรูเกี่ยวกับร(างกฎหมายโดยเฉพาะหากเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นที่มีความซับซอน
ที่ผ(านมาในการหาขอมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของร(างกฎหมายนั้นสมาชิกรัฐสภาตอง
พึ่งพารายงานการศึกษาจากหน(วยงานภายนอก แต(ก็ไม(เสมอไปเพราะร(างกฎหมายบางฉบับมิไดอยู(
ในความสนใจของบุคคลหรือหน(วยงานภายนอกหรือไม(มีผูเชี่ยวชาญที่ไดทําการศึกษาไวล(วงหนา การ
มีร ายงานผลกระทบของกฎหมายที่ ดีจึ งจะสามารถช( วยใหสมาชิ กสามารถนํา มาใชไดในกรณีของ
ร( า งกฎหมายที่ รั ฐ บาลตองการผลั กดั น อย( า งไรก็ ดี เ พื่ อที่ จ ะใหรายงานดั งกล( า วสามารถนํ า มาใช
ประโยชน$ไดอย(างเต็มที่ควรมีการดําเนินการดังต(อไปนี้
1. ควรมีการแจกรายงานดังกล(าวก(อนที่จะมีการพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 เพื่อให
สมาชิกรัฐสภามีโอกาสศึกษารายงานโดยละเอียด ที่เปนอยู(ในปiจจุบัน มักไดรับเอกสาร
ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขอคิดเห็นหรือการประเมินผลกระทบของร(างกฎหมาย เช( น
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือ รายงานการประเมินผลกระทบของ
ความตกลงทางการคาระหว(างประเทศในวันที่จะพิจารณา ซึ่งมักมีขอมูลจํานวนมากไม(
สามารถประมวลไดทัน
2. ควรเปO ด เผยรายงานดั งกล( า วใหประชาชนไดรั บ ทราบดวย มิ ฉะนั้ น แลว ถึ งแมจะมี
รายงานที่ดี แต(หากพฤติกรรมในรัฐสภาที่มีการกําหนดล(วงหนาให สส. ของพรรคตอง
ใหการสนั บ สนุ น ร( า งกฎหมายที่ รั ฐ บาลเสนอโดยไม( คํา นึ งถึ งความเหมาะสมของร( า ง
กฎหมายนั้นๆ แลว เอกสารก็จะไม(เปนประโยชน$เพราะการตรวจสอบจากบุคคลส(วน
นอยย(อมแพในขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง แต(หากประชาชนทั่วไปมีขอมูลจะได
รับทราบเกี่ ยวกับการประเมินผลดีผลเสีย ของร(างกฎหมายดวย ภาคประชาชนก็จ ะ
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สามารถสรางแรงกดดันให สส. ที่ใหการสนับสนุนออกมาตอบจุดอ(อนของร(างกฎหมายที่
นําเสนอไวในรายงานดวย

4.4 ขอเสนอแนะ
จากขอสรุปที่ไดกล(าวมาแลว คณะผูวิจัยเห็นว(าการปรับปรุงระบบการทํา RIA ในประเทศ
ไทยเพื่ อใหมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น นั้ น จะตองเริ่ ม จากกระบวนการในการทํ า RIA ก( อนที่ จ ะลง
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระดังที่กล(าวมาแลวในบทที่ 2.1 ขอเสนอแนะในส(วนนี้จึงแบ(งออกเปน
3 ส(วน คือ (1) ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการทํา RIA (2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงกรอบและเนื้อหาสาระของ RIA ที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของหน(วยงานราชการ
และขอจํากัดของขอมูลของไทย และ (3) ขอเสนอแนะยุทธศาสตร$ในการผลักดัน RIA ใหเกิดขึ้นจริง
ในทางปฏิบัติ
4.4.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการในการทํา RIA
ปiจจัยที่สําคัญที่สุด คือ (1) การทํา RIA ในช(วงระยะเวลาที่ถูกตอง และ (2) การมีวิธีการใน
การรับฟiงความคิดเห็นจากผูมีส(วนไดเสียที่เหมาะสม (3) มีการประสานงานใกลชิดกับภาคเอกชน ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
•

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

กฎหมายที่ มี คุ ณ ภาพจะตองมาจากการประมวลขอมู ล และขอวิ เ คราะห$ ข องบุ ค คลที่
หลากหลาย โดยเฉพาะของผูมีส(วนไดเสียโดยตรง ดังนั้น กระบวนการ RIA ที่ดีจะตองมีขอกําหนดให
ผูที่มีส(วนไดเสียมีส(วนร(วมในการพิจารณาความเหมาะสมของการมีกฎหมายทางเลือกและรูปแบบของ
กฎหมาย ตลอดจนการร(างกฎหมาย และ การพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายในรัฐสภาดวย
•

กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบของกฎหมาย

คณะผูวิจัยเห็นว(า ควรมีการแกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าดวยการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมายเพื่อใหมีการจัดรับฟiงความคิดทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกเปนการประเมินก(อนที่จะมี
การยกร(างกฎหมาย เพื่อใหมีการตรวจสอบความจําเปนในการออกกฎหมาย ทางเลือกต(างๆ และ
เพื่อใหแนวทางในการกํากับดูแลหรือควบคุมของภาครัฐตามที่ระบุไวในกฎหมายมีความเหมาะสม
กล(าวคือ เปนประโยชน$โดยรวมต(อสาธารณะ
เมื่อมีการยกร(างกฎหมายแลว ควรมีการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎหมายอีกสอง
ครั้ง เพื่อประเมินทางเลือกในการกํากับดูแล โดยการประเมินในขั้นตอนนี้จะเปนการเปรียบเทียบ
ผลประโยชน$และตนทุนของทางเลือกต(างๆ และเพื่อประเมินร(างกฎหมายในภาพรวม
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•

การรับฟ$งความคิดเห็น

อนึ่ง เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนในการรับฟiงความเห็นสาธารณะเปนองค$ประกอบที่
สําคัญของการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมาย เพื่อที่จะใหกฎหมายที่จัดทําขึ้นมานั้นอยู(บน
พื้นฐานของขอมูลที่ครบถวนและรอบดาน จึงตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการมากกว(าที่
ปรากฎในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว(าดวยการรับฟiงขอคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเปน
ระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อใชกับการรับฟiงความเห็นของประชาชนในกรณีของโครงการขนาดใหญ(ของ
ภาครัฐมิใช(ในการจัดทําร(างกฎหมาย
หลักการที่สําคัญในการรับฟiงความคิดเห็นของสาธารณชนในการจัดทํากฎหมายที่กําหนดขึ้น
โดย OECD มีทั้งหมด 8 ขอ ไดแก(
(1)

การรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะจะตองเปนขอบังคับโดยไม(มีขอยกเวนและไม(
ขึ้นอยู(กับดุลยพินิจของหน(วยงานราชการใดๆ

(2) การรับฟiงความเห็นตองดําเนินการก(อนที่จะมีการยกร(างกฎหมาย
(3) การรับฟiงความเห็นจะตองมีแนวทางในการดําเนินการในรายละเอียดที่เปนรูปธรรมใน
รูปแบบของ “คู(มือ” การจัดรับฟiงความเห็นสาธารณะที่ออกแบบดวยหน(วยงานกลาง
(4) ประชาชนทุกคนสามารถเขาร(วมได
(5) ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือขอมูลใดๆ ที่ไดรับจากเวทีการแสดงความเห็นจะตองมี
การบันทึกไวและตองเผยแพร(แก(สาธารณชนทางเว็บไซต$
(6) หน(วยงานที่เสนอกฎหมายจะตองตอบขอคิดเห็น หรือ ขอซักถามต(างๆ ที่ไดรับต(อทั้ง
สาธารณะและต(อผูที่แสดงความเห็นนั้นๆ เปนลายลักษณ$อักษร
(7) ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ ขอมูลใดๆ ที่ไดรับจะตองบันทึกไวในรายงานผลกระทบ
ของกฎหมายดวย
(8) มีหน(วยงานกลางที่ตรวจสอบคุณภาพของการรับฟiงความเห็นสาธารณะของหน(วยงาน
ราชการต(างๆ
คณะผูวิจั ยเห็ นว(า เพื่อที่ จะใหกระบวนการในการร(างกฎหมายมีความโปร(งใสและไดรั บ
ขอมู ล ที่ ค รบถวนและรอบดาน ควรมี ก ารร( า งระเบี ย บว( า ดวยการรั บ ฟi ง ความเห็ น สาธารณะที่ มี
บทบัญญัติที่สอดคลองกับหลักการที่เปนมาตรฐานสากล
ในขณะเดียวกัน คณะผูวิจัยเห็นว(า อาจพิจารณาที่จะปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเพิ่มบทบัญญัติว(าดวยการ “ออกกฎ” (rule making) ของหน(วยงานราชการ
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎที่โปร(งใส ซึ่งจะเปนประโยชน$ในการ
ออกกฎหมายรองทุกฉบับ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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•

มีการประสานงานใกลชิดกับภาคเอกชน

ประเทศที่ไดรับการจัดอันดับว(าน(าลงทุนมากที่สุดเพราะมีกระบวนการในการกํากับดูแลที่เปน
มิตรต(อภาคธุรกิจ เช(น สิ งคโปร$ ฮ(องกง และ เกาหลีใตนั้นลวนมีสถาบันที่เอื้อต(อการร(วมมือระหว(าง
ภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงกฎหมายที่มีคุณภาพ คณะผูวิจัยเห็นว(า โครงสรางของคณะกรรมการ
ของหน(วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการส(งเสริมและกํากับระบบการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายที่กล(าวมาแลวนั้น ควรประกอบดวยภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐในสัดส(วนที่เท(ากัน
เพื่อที่จะใหการปฏิรูปกฎหมายนั้นเปนไปเพื่อผลประโยชน$ของทุกภาคส(วนอย(างแทจริง
4.4.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกฎหมาย
ขอเสนอเกี่ยวกับสาระของรายงาน RIA สามารแบ(งไดเปน 2 ส(วน ส(วนแรกเปนขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับขอบเขตของขอบังคับในการจัดทํ ารายงานผลกระทบของกฎหมายว(าควรที่จะครอบคลุ ม
กฎหมายใดบางเพื่อที่จะใหการประเมินมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคํานึงถึงขอจํากัดของทรัพยากรดาน
บุคลากรและทักษะในการจัดทํารายงานดังกล(าว ส(วนที่สองเปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
รายงานในส(วนของการประเมินผลกระทบของกฎหมายซึ่งตองอาศัยเทคนิคในการัดทํารายงานมาก
ว(าควรมีโครงสรางหรือรูปแบบในการประเมินอย(างไร
•

ขอบเขตในการประเมินผลกระทบของกฎหมาย

ดั ง ที่ ไ ดวิ เ คราะห$ ม าก( อ นหนานี้ แ ลวว( า กฎหมายในปi จ จุ บั น กํ า หนดใหมี ก ารจั ด ทํ า
การประเมินผลกระทบของกฎหมายเฉพาะสําหรับร(างกฎหมายใหม(ที่มีการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรี
เท(านั้น ไม(ครอบคลุม (1) การแกกฎหมายเดิม (2) ร(างกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชน และ (3)
กฎหมายลําดับรอง เช(น พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง หรือ ระเบียบต(างๆ ของหน(วยงาน
ราชการที่มีผลกระทบต(อประชาชนและภาคธุรกิจ ตัวเลขสถิติแสดงว(าในป^ พ.ศ. 2555-2556 มีเพียง
46 ฉบับเท(านั้น
คณะผูวิจัยเห็นว(า เนื่องจากประเทศไทยยังไม(มีประสบการณ$ในการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายเท( า ใดนั ก จึ ง ควรที่ จ ะจํ า กั ด กรอบในการประเมิ น เฉพาะสํ า หรั บ กฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัติ หากแต(ควรรวมถึงการปรับแกกฎหมายดวย
อย(างไรก็ดี คณะผูวิจัยเห็นว(า เนื่องจากกฎหมายลําดับรองบางประเภทมีผลกระทบโดยตรง
และผลกระทบที่มีนัยสําคัญต(อการประกอบธุรกิจโดยตรง เช(น ประกาศของหน(วยงานกํากับดูแลใน
รายสาขา เช(น หน(วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน$ (คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน$ และ กิจการโทรคมนาคมแห(งชาติ หรือ กสทช.) กิจการพลังงาน
(คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.) กิจการขนส(ง (กรมการขนส(งทางบก ทางน้ํา และ
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ทางอากาศ) กิจการการธนาคาร (ธนาคารแห(งประเทศไทย) และ กิจการประกันภัย (คณะกรรมการ
กํ า กั บ และส( ง เสริ ม การประกอบกิ จ การประกั น ภั ย หรื อ คปภ.) จึ ง เห็ น ควรใหกฎระเบี ย บของ
หน(วยงานกํากับดูแลรายสาขาตองมีการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎหมายดวยเช(นกัน
อนึ่ง ที่ผ(านมา คณะกรรมการกํากับกิจการโทรคมนาคมแห(งชาติ (กทช.) ไดเคยมีการออก
ระเบี ย บว( า ดวยการจั ด ทํ า การประเมิ น ผลกระทบของกฎกติ ก าการกํ า กั บ ดู แ ลขององค$ ก รในป^
พ.ศ. 2549 หากแต(ระเบียบดังกล(าวกลับถูกยกเลิกในป^ พ.ศ. 2555 เมื่อมีการวิจารณ$ว(าหน(วยงาน
มิไดปฏิบัติตามระเบียบที่ตนเองไดกําหนดไว
• เนื้อหาสาระของรายงานในสวนของการประเมินผลกระทบของกฎหมาย
คณะผูวิจัยมีความเห็นว(า เนื่องจากประเทศไทยยังมีประสบการณ$ในการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมายที่จํากัดจึงควรเลือกรูปแบบการประเมินที่ค(อนขางง(ายในเบื้องตน เพื่อที่จะใหหน(วยงาน
ราชการสามารถปฏิบัติได ตัวอย(างเช(น
o เลื อกที่ จํ ากั ดการประเมิ นผลกระทบเฉพาะใน 2 มิ ติ เช( น ต( อตนทุ นในการ
ประกอบธุรกิจ สิทธิของประชาชน สิ่งแวดลอม ความเสี่ยงของการทุจริตคอร$รัป
ชัน ฯลฯ
o กํ า หนดรู ป แบบและวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจนในรู ป แบบของแบบฟอร$ ม ตามตั ว
(template) เช(น ในกรณีของการคํานวณตนทุนของกฎหมายตองมีการกําหนด
ประเภทของตนทุ น ที่ ต องคํ า นวณ เช( น ตนทุ น ของหน( ว ยงานราชการ ซึ่ ง
ประกอบดวยค(าจางพนักงานของหน(วยงานราชการ ค(าอุปกรณ$ ค(าสถานที่ ฯ
รวมทั้ ง มี ก ารกํ า หนดค( า มาตรฐานที่ ใ ชในการคํ า นวณ เช( น อั ต ราส( ว นลด
(discount rate) จํานวนป^ที่ใชในการคํานวณในการประมาณการณ$ผลดี ผลเสีย
ในอนาคต อัตราแลกเปลี่ยน วิธีการถ(วงน้ําหนักผลประโยชน$หรือตนทุนแต(ละ
ประเภท ฯลฯ เปนตน อนึ่ ง ในปi จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาที่ จั ด ทํ า
spreadsheet สําเร็จรูปในการคํานวณตนทุนเหล(านี้แลว
o การประเมินผลประโยชน$อาจใชการประเมินในเชิงคุณภาพในเบื้องตน โดยให
ความสําคัญแก(ขอมูลที่ไดรับจากการจัดรั บฟiงความเห็นจากสาธารณชนเปน
หลักเพื่อที่จะใหการวิเคราะห$และประเมินผลกระทบมีความสมบูรณ$ครบถวน
ไม(เบี่ยงเบน
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4.4.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตรในการผลักดันใหเกิดการปฏิรูประบบ RIA
การศึกษาประสบการณ$ในต(างประเทศพบว(า ประเทศที่ไดรับความสําเร็จในการวางระบบ
การประเมินผลกระทบของกฎหมายลวนองค$ประกอบที่สําคัญดังนี้
(1) การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายเป,นสวนหนึ่งของ
การปฏิรูปประเทศ ในประเด็นนี้ คณะผูวิจัยเห็นว(าความลมเหลวในการนําระบบ
การประเมินผลกระทบของกฎหมายมาใชในอดีตเกิดจากการที่ระบบการประเมินฯ
ดังกล(าวมิ ไดเปนส(วนหนึ่ งของการปฏิ รูประบบราชการของประเทศ และมิ ไดเปน
ส(วนหนึ่งของนโยบายที่รัฐบาลใหความสําคัญ หากเปนเช(นนั้น โอกาสที่จะผลักดัน
ใหการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายในปiจจุบันมีค(อนขางมากจาก
กระแสของการปฏิรูปประเทศไทยสืบเนื่องมาจากวิกฤติทางการเมืองซึ่งเกี่ยวโยงกับ
ปiญหาการทุจริตคอร$ รัปชัน การเสนอใหมีการนําระบบการประเมินกฎหมายที่ มี
ประสิทธิภาพเปนหนึ่งในปiจจัยที่สามารถสรางภูมิคุมกันต(อการทุจริตคอร$รัปชันได
โดยตรง ทั้งนี้ อาจพิจารณาใหรายงานประเมินผลกระทบของกฎหมายเปนเอกสารที่
ตองใชในกระบวนการนิ ติ บั ญญั ติ ของรั ฐสภาเพื่ อใหมี การนํ ารายงานไปใชในทาง
ปฏิบัติ
(2) การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายมีเป1าหมายที่ชัดเจน ตรวจสอบ
ได คณะผูวิจัยเห็นว(า ในเบื้องตน ประเทศไทยอาจกําหนดเปLาหมายในการพัฒนา
กฎหมาย คือ เพื่อใหประเทศไทยไดรับการจัดลําดับในรายงาน Ease of Doing
Business ที่ธนาคารโลกจัดทําขึ้นทุกป^ดังเช(นในหลายประเทศที่ไดศึกษาในบทที่ 3
แมดัชนีดังกล(าวจะใหความสําคัญเฉพาะแก(ความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ
ในประเทศเท(านั้น แต(การไดรับการจัดอันดับที่ดีขึ้นย(อมเปนผลดีต(อทั้งภาพลักษณ$
ของประเทศและต(อภาคเอกชนในภาพรวม
(3) การสรางแรงจู งใจใหหนวยงานปรั บปรุ งกฎหมาย คณะผู วิ จั ยเห็นว( า หน( วยงาน
ราชการไม(มีแรงจูงใจที่จะริเริ่มกระบวนการปฏิรูปกฎหมายเนื่องจากเปนผูที่ไดรับ
ผลประโยชน$จากการมีกฎหมายที่ใหอํานาจแห(งดุลยพินิจแก(ผูที่บังคับใช มิไดเปนผูที่
ไดรับความเดือดรอนจากการมีกฎหมายที่ไม(ดี ดวยเหตุผลดังกล(าว จึงตองมีการา
รางแรงจูงใจใหหน(วยงานของรัฐตอง “ลุกขึ้นมา” ตรวจสอบคุณภาพของกฎหมาย
เก(าที่ตนดูแลอยู(และกฎหมายใหม(ที่เสนอร(างต(อสภา ในส(วนของกฎหมายเก(านั้น
คณะผูวิจัยเห็นว(า ควรมีการออกกฎหมายใหกฎหมายทุกฉบับมีอายุเวลา ในลักษณะ
เดียวกับการมี Sunset clause ของกฎหมายในประเทศเกาหลีใต สําหรับกฎหมาย
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เก(าอาจมีกําหนดระยะเวลาสําหรับ “กฎหมายเก(า” เช(น กฎหมายก(อนป^ พ.ศ. 2500
ว( ากระทรวงที่ มีอํ านาจกํ ากั บดู แลจะตองประเมิ นความจํ าเปนในการมี กฎหมาย
เหล(านี้ และ การบังคับใชในทางปฏิบัติ โดยการปรเมินดังกล(าวจะตองมีผูที่มีส(วนได
เสี ยเขาร( วมในการประเมิ นดวย เพื่ อที่ จะใหการประเมิ นมี ความเปนกลาง และ
ครบถวน สมบู รณ$ หากกระทรวงไม( ดํ าเนิ นการตามกํ าหนดระยะเวลาที่ กํ าหนด
กฎหมายดังกล(าวจะหมดอายุไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทําใหกระทรวงจะตองขวนขวาย
ที่จะดําเนินการเพื่อที่จะรักษาอํานาจในการบังคับใชกฎหมายของตนเ
(4) มีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการสงเสริม ติดตามและตรวจสอบการประเมินผล
กระทบของกฎหมายโดยเฉพาะ คณะผู วิ จั ยเห็ นว( า ประเทศไทยจํ า เปนตองมี
หน(วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบของกฎหมายโดยเฉพาะ
เพื่อที่จะจัดทําคู(มือในการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมาย กําหนดขั้นตอนใน
การรั บฟi งความเห็ นของสาธารณะที่ เปนมาตรฐานกลาง ฝo กอบรมเจาหนาที่ ของ
หน(วยงานราชการต(างๆ ตรวจสอบคุณภาพของรายงาน ตลอดจนกระบวนการใน
การรับฟiงความเห็นว(าเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไว
จากการศึ ก ษาในต( า งประเทศพบว( า รู ป แบบขององค$ ก รที่ ป ฏิ บั ติ ห นาที่ มี
หลากหลาย บางก็เปนหน(วยงานของรัฐ บางก็เปนหน(วยงานที่เปนความร(วมมือ
ระหว(างรัฐกับเอกชนซึ่งมักเปนกรณีของประเทศที่ตองการใช RIA ในการอํานวย
ความสะดวกแก(ภาคธุรกิจเปนหลัก แต(ยังไม(พบประเทศใดที่ใหหน(วยงานเอกชน
เปนผูดําเนินการ
อนึ่ ง เนื่ องจากหน( ว ยงานดั งกล( า วตองปฏิรู ป กฎหมายจึ งไม(ควรเปนหน(ว ยงาน
ราชการซึ่ งเปนผูที่ มีส( วนร( วมในการออกกฎหมายและในการบั งคั บใชกฎหมาย
นอกจากนี้ แ ลว หน( ว ยงานดั ง กล( า วจะตองมี ค วามเชี่ ย วชาญในการทํ า RIA
โดยเฉพาะจึงควรที่จะเปนหน(วยงานที่มีความเปนอิสระจากฝqายบริหาร
คณะผูวิจัยมีความเห็นว(าหน(วยงานดังกล(าวอาจเปนสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย เนื่องจากมีผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย ซึ่งเปน
หน(วยงานที่อิสระจากฝqายบริหาร มีวิธีการทํางานที่ใหความสําคัญแก(การมีส(วนร(วม
ของประชาชน ไดรับความไววางใจจากสาธารณชนว(ามีความเปนมืออาชีพอีกดวย
หากแต(จะตองเพิ่มอํานาจใหสํานักงานฯ โดยการกําหนดใหสํานักงานฯ มีอํานาจ
ในการ “ยับยั้ง” ร(างกฎหมายหากรายงานผลกระทบไม(เปนไปตามมาตรฐาน
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ทั้งนี้ ในการประเมินผลกระทบในเชิงเทคนิคที่ตองใชองค$ความรูทางดานอื่นๆ
เช(น เศรษฐศาสตร$ หรือ ธุรกิ จนั้น สํ านักงานฯ อาจว(า จางหน(ว ยงานภายนอก
เพื่อที่จะเขามาช(วยในการประเมินได หากแต(สํานักงานเองจะตองมีทั้งองค$ความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับ RIA อย(างถ(องแทเพื่อที่จะสามารถกํากับควบคุมผลงาน
ขององค$กรเอกชนที่ว(าจางไดอย(างมีประสิทธิภาพ การใหเอกชนเขามารับหนาที่
ทั้งหมดอาจไม(เหมาะสมนักเนื่องจากเอกชนไม(มีอํานาจมหาชนในการเรียกขอมูล
หรื อในการขอขอมู ล จากหน( ว ยงานของรั ฐ อื่ น ๆ และการพึ่ งพาภาคเอกชนโดย
ทั้งหมด ทําใหไม(มีการพัฒนาทักษะในการตรวจสอบติดตามรายงานผลกระทบ
ของกฎหมายในหน( วยงายราชการ ในขณะเดี ยวกัน การใหหน(ว ยงานราชการ
ดําเนินการก็จะมีขอจํากัดเนื่องจากระบบราชการไม(มีแรงจูงใจที่จะปฏิรูปกฎหมาย
และ ระบบราชการไม(เอื้อต(อการดําเนินงานในเชิง “ตรวจสอบ” ดังกล(าว การมี
ลักษณะที่เปนองค$กรของรัฐที่เปนอิสระจากฝqายบริหารจึงน(าจะเหมาะสมที่สุด
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บทที่ 5
กรณีศึกษา
การศึกษากรณีตัวอย(างของการทํารายงานผลกระทบของกฎระเบียบของภาครัฐที่บังคับใชใน
ประเทศไทย คณะผูวิจัยไดเลือกที่จะศึกษากรณีของการจัดสรรคลื่นความถี่ย(าน 1800 เมกะเฮิรตซ$
ของคณะกรรมการกํากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ตาม
มาตรา 41 แห(ง พ.ร.บ. องค$กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน$และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดไวว(า “การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อ
กิจการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศนB ตองคํา นึงถึ งประโยชนBสูงสุด ของประชาชนในระดับ ชาติ
ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น…”
ในป^ พ.ศ. 2556 กสทช. ไดออกประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุมครองผูใชบริการชั่วคราว
ในกรณี สิ้ น สุ ดการอนุ ญ าต สั มปทาน หรื อสั ญ ญาการใหบริ การโทรศั พท$ เ คลื่ อนที่ พ.ศ. 2556 ซึ่ ง
กําหนดใหมีการเลื่อนการประมูลคลื่น 1800 MHz หลังจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานดวยเหตุผล
เพื่ อ ใหผู ใชบริ ก ารในระบบสามารถใชบริ ก ารไดอย( า งต( อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากกฎหมายดั ง กล( า วไม( มี
การจั ด ทํ า RIA ในขั้ น ตอนการยกร( า งกฎหมาย คณะผู วิ จั ย จึ ง ขอวิ เ คราะห$ ผ ลกระทบในการ
ออกกฎหมายตามหลักการจัดทํา RIA ตามหลักเกณฑ$ของ OECD ที่ไดกล(าวไวในบทที่ 3 ว(าเปนไปเพื่อ
“ประโยชนBสูงสุดของประชาชน” ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม( รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ
การวิเคราะห$ผลกระทบในการออกกฎหมายในต(างประเทศ และตัวอย(างกรณีศึกษาการออกกฎกติกา
ดานความปลอดภัยในต(างประเทศ

5.1 ความเปhนมา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเดิมคือการสื่อสารแห(งประเทศไทย
ที่มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ไดรับการจัดสรรในการใชคลื่น 1800 MHz จากกรมไปรษณีย$โทรเลข และได
นําคลื่นความถี่ดังกล(าวไปจัดทําสัญญาสัมปทานในลักษณะสราง โอน ใหบริการ (Build Transfer
Operate) กั บ บริ ษัทเอกชน 3 ราย เพื่อดํ าเนิ น การใหบริการวิทยุ คมนาคมระบบเซลลู ลาร$ โดยมี
ระยะเวลาดังนี้
1. บริษัท ทรูมูฟ จํากัด ระยะเวลาใหบริการ 17 ป^ สัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายน ป^ พ.ศ. 2556
2. บริ ษัท ดิ จิ ตอลโฟน จํ ากั ด ระยะเวลาใหบริ การ 16 ป^ สั ญญาสิ้ นสุ ดเดื อนกั นยายน ป^
พ.ศ. 2556
3. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ระยะเวลาใหบริการ 27 ป^ สัญญา
สิ้นสุดเดือนกันยายน ป^ พ.ศ. 2561
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บริษัทเอกชนทั้ง 3 รายมีหนาที่จัดหาเครื่องและอุปกรณ$ทั้งหมด และตองโอนกรรมสิทธิ์ให
บมจ. กสท ก(อนเริ่มใหบริการ ระหว(างใหบริการ และภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน บมจ. กสท ให
สิทธิแก(บริษัทนําเครื่องและอุปกรณ$ที่ไดโอนกรรมสิทธิ์ไปใหบริการแก(ประชาชนผูใชบริการตลอดอายุ
สัญญา โดยบริษัทตกลงจ(ายผลประโยชน$ตอบแทนขั้นต่ําและผลประโยชน$ตอบแทนส(วนเพิ่มเปนรายป^
ให บมจ. กสท ตลอดอายุสัมปทาน
การสิ้นสุดอายุของสัญญาสัมปทานของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด
ในเดือนกันยายน 2556 จะส(งผลใหผูใชบริการจํานวน 17.84 ลานรายอาจไดรับผลกระทบจากการ
หยุ ดใหบริ การตามสั ญ ญาสั มปทาน หรื อที่ เ รี ย กว(า ปi ญ หาซิ มดั บ ซึ่ งเปนภารกิ จ ที่ ต องดํ า เนิ น การ
เร(งด(วนเพื่อปLองกันมิใหการใหบริการสาธารณะหยุดชะงักและมิใหกระทบต(อผูใชบริการที่ยังเหลือคาง
อยู(ในระบบ
หลังจากที่พระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน$ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2544 มีผลใชบั งคับ ส(งผลให บมจ. กสท เปลี่ ยนสถานะจากผูใหสิทธิและกํากับ ดูแลกิจการ
โทรคมนาคมตามพระราชบั ญ ญั ติ การสื่ อสารแห( งประเทศไทย พ.ศ. 2519 เปนเพี ย งผู ใหบริ การ
โทรคมนาคมรายหนึ่งโดยไดรับใบอนุญาตจากหน(วยงานกํากับดูแลที่เรียกว(า คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห(งชาติ (กทช.) ปiจจุบันคือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$ และ
กิจการโทรคมนาคมแห(งชาติ (กสทช.) ซึ่งเปนหน(วยงานกํากับกิจการที่เปนอิสระภายใต พรบ. องค$กร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ และกํ า กั บ กิ จ การวิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น$ และกิ จ การโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ มาตรา 80 แห(ง พรบ. การประกอบกิจการฯ กําหนดให กสทช. ตองดําเนินการให
ผูรับสัมปทานแต(ละรายไดรับสิทธิประกอบกิจการต(อไปจนกว(าสัญญาสัมปทานสิ้นสุดเท(านั้น หลังจาก
นั้ น ตองนํ า กลั บ มาจั ด สรรใหม( โ ดย กสทช. ในระบบใบอนุ ญ าตดวยวิ ธี ก ารประมู ล เท( า นั้ น ซึ่ งเปน
เจตนารมณ$ของกฎหมายที่มุ(งหมายใหเกิดการเปลี่ยนผ(านจากระบบสัมปทานไปสู(ระบบใบอนุญาตซึ่ง
เปนระบบที่มีความโปร(งใสและเกิดการแข(งขันที่เท(าเทียมกว(าระบบสัมปทาน
กสทช. ซึ่งเขามาปฏิบัติหนาที่ ภายใต พรบ. องค$กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ในป^ 2554 ไดมี
การจัด ทํ าแผนแม( บ ทการบริ ห ารคลื่ นความถี่ ในเดื อนเมษายน 2555 โดยระบุ ว( า หลั งจากสั ญ ญา
สัมปทานสิ้ นสุด ลงแลว จะตองนํ าคลื่ นความถี่ กลับ มาจั ดสรรใหม(โดยการประมูล ทั้งนี้ กสทช. ได
แต( ง ตั้ ง คณะอนุ กรรมการเตรี ย มความพรอมสํ า หรั บ การบริ ห ารคลื่ น ความถี่ วิ ทยุ ค มนาคมระบบ
เซลลูลาร$ Digital PCN 1800 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล(าวไดรายงานผลการศึกษา ต(อ กทค. ใน
เดือนกุมภาพันธ$ 2556 โดยเสนอให กสทช. ประชาสัมพันธ$เกี่ยวกับการหมดอายุสัญญาสัมปทานอย(าง
เร(งด(วนเพื่อใหผูใชบริการรับทราบและมีเวลาในช(วงหลายเดือนที่เหลือในการเลือกที่จะยายค(ายไปยัง
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ผูประกอบการต(างๆ ไดตามสมัครใจ รวมทั้งไดเสนอทางเลือกอื่นที่ช(วยเยียวยาผูบริโภคโดยไม(ตอง
ขยายเวลาคืนคลื่นความถี่ออกไป
อย( างไรก็ต าม กสทช. มิไดดํ าเนิน การตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล( า ว
ในทางตรงกันขาม กสทช. ไดยกร(างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุมครองผูใชบริการชั่วคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพท$เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 โดยจัดใหมี
การรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศ กสทช. ฉบับดังกล(าวมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยกําหนดใหขยายระยะเวลาการดําเนินการเพื่อโอนยาย
ผูใชบริการที่คงคางอยู(ในระบบนี้ออกไปอีก 1 ป^ ซึ่งหมายความว(า การคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz
กลับมาเพื่อจัดสรรใหม(โดยการประมูลตองเลื่อนเวลาออกไปอีก 1 ป^เช(นกัน

5.2 การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
การออกประกาศของ กสทช. เรื่องมาตรการคุมครองผูใชบริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพท$เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต(เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ไม(มีการจัดทํา RIA เนื่องจากปiจจุบันกฎหมายกําหนดใหมีการจัดทํา RIA เพียง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเท(านั้น อย(างไรก็ตาม คณะผูวิจัยเห็นว(า การออกกฎหมายในระดับ
รองก็ควรมีการจัดทํา RIA เช(นกันเพื่อวิเคราะห$ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย การ
ประเมินผลกระทบจากการออกกฎหมาย (ซึ่งในที่นี้คือ ประกาศ กสทช.) ตามหลักเกณฑ$ของ OECD
มีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 วัตถุประสงคในการออกกฎหมาย
บทบัญญัติในประกาศ กสทช. ขอ 3 ระบุว(า
“เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเสียหายของผูใชบริการที่ยังไมอาจ
โอนยายไปยังผูใหบริการโทรศัพทBเคลื่อนที่รายอื่นไดและเป,นการคุมครองผูใชบริการใหสามารถใช
บริการไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อเป,นการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดประมูลคลื่นความถี่และ
การโอนยายผู ใชบริ ก ารไปสู ผู รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ไ ดรั บ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ในระหวางที่ ยั งไมสิ้ น สุ ด
ระยะเวลาความคุมครองที่คณะกรรมการกําหนดตามขอ ๙ ใหผูใหบริการมีหนาที่ใหบริการตอไปเป,น
การชั่วคราว โดยจะตองแจงใหผูใชบริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และสิทธิของผูใชบริการ
ที่จะไดรับความคุมครองใหสามารถใชบริการไดอยางตอเนื่องภายใตสัญญาใหบริการเดิม รวมทั้งตอง
อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการในการใชบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทBเคลื่อนที่ของตนจนสิ้นสุด
ระยะเวลาความคุมครองซึ่งตองไมเกินหนึ่งปe นับแตวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
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ในกรณีที่ผูใชบริการโอนยายออกจากระบบไปยังผูใหบริการโทรศัพทBเคลื่อนที่รายอื่นหมด
กอนระยะเวลาหนึ่งปe หรือผูใหบริการไดรายงานตอคณะกรรมการและพิสูจนBไดวาเลขหมายที่ยังคงอยู
ในระบบไมปรากฏขอมูลการใชบริการเป,นเวลาไมนอยกวาหกเดือน คณะกรรมการอาจสั่งใหยุติหนาที่
การใหบริการตามประกาศนี้ได”
5.2.2 ลักษณะของปmญหาที่ตองการแกไข
ผลจากการสิ้นสุดอายุของสัญญาสัมปทานของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน
จํากัด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ที่บริษัทเอกชนทั้ง 2 รายทําไวกับ บมจ. กสท ส(งผลให กสทช. ซึ่ง
เปนหน(วยงานกํากับดูแลฯ ตองเตรียมการใน 2 ประเด็นหลักไดแก( 1) การบริหารจัดการคลื่นความถี่
ภายใตสัญญาสัมปทานที่หมดอายุ ซึ่งจะตองมีการศึกษาและเตรียมความพรอมสําหรับการประมูล
คลื่นความถี่ และ 2) การกําหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดแก(ผูใชบริการ หรือการเยียวยา
ผูใชบริการ ซึ่งประเด็นปiญหาเกี่ยวกับการเยียวยาผูใชบริการเปนวัตถุประสงค$หลักในการออกประกาศ
กสทช. ฉบับนี้
ช(วงตนป^ พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูลาร$ Digital PCN 1800 ซึ่งแต(งตั้งโดย กสทช. ไดเสนอแนวทางการเยียวยา
ผูใชบริการโดยเร(งด(วนเพื่อปLองกันปiญหาที่จะเกิดขึ้นดังนี้
1. การจัดหา/มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการสําหรับการประมูลคลื่นความถี่
2. การกํ า หนดมาตรการสํ า หรั บ การโอนยายผู ใชบริ ก ารโทรศั พ ท$ เ คลื่ อ นที่ เพื่ อ ใหผู
ใหบริการตองดําเนินการตามกรอบหนาที่ในการที่จะทํ าใหการโอนยายผู ใชบริการ
สําเร็จลุล(วงไปไดดวยดี
3. การกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อคุมครองผูใชบริการทั้งผูใชบริการประเภท Pre-paid
และ Post-paid
4. การดําเนินการประชาสัมพันธ$ เพื่อใหผูใชบริการไดทราบขอเท็จจริงและปiญหาที่จะ
เกิดขึ้นพรอมกับการดําเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน$ของตนเอง ซึ่งจะมีเวลาในช(วง
หลายเดือนที่เหลือในการเลือกที่จะยายค(ายไปยังผูประกอบการต(างๆ ไดตามสมัครใจ
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ไดเสนอทางเลือกอื่นที่ช(วยเยียวยาผูบริโภคโดยไม(ตองขยาย
เวลาคืนคลื่นความถี่ออกไปอีก 2 แนวทาง ไดแก( การโอนยายผูบริโภคคงคางไปยังผูใหบริการรายอื่น
และการนําคลื่น 1800 ในช(วงคลื่นที่ยังว(างอยู(มาใชรองรับลูกคาคงคางเปนการชั่วคราว
อย(างไรก็ตาม กสทช. มิไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในช(วงเวลา
ดังกล(าว กสทช. มีมติออกประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุมครองผูใชบริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพท$เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 โดยมีผลบังคับใชเมื่อ
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วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งอนุญาตใหผูใหบริการสามารถใหบริการบนคลื่นความถี่ที่หมดอายุ
สัมปทานไดต( อไปชั่ วคราว โดย กทค. ระบุ ว( า เปนการเยีย วยาผู ใชบริ การที่ ยังคงคางอยู( ห ลั งคลื่ น
หมดอายุสัมปทานใหสามารถใชบริการอย(างต(อเนื่อง เพราะไม(สามารถจัดใหมีการประมูลคลื่นความถี่
1800MHz ไดทันก(อนหมดอายุสัมปทาน
ผู ใชบริ การของบริ ษั ท ทรู มู ฟ จํ า กั ด และบริ ษั ท ดิ จิ ต อลโฟน จํ า กั ด ที่ อ ยู( ภ ายใตสั ญ ญา
สัมปทานที่ จะหมดอายุ มีจํ านวน 17.84 ลานรายอาจไดรั บผลกระทบจากการหยุดใหบริการตาม
สัญญาสัมปทาน การที่ผูใชบริการไม(ทราบขอมูลเกี่ยวกับการหมดอายุสัมปทาน ทําใหยังคงมีการเปOด
ใชบริการหมายเลขใหม(และสมัครบริการเสริมใหม(ที่มีรายการส(งเสริมการขายหรืออายุการใชงานเกิน
ระยะเวลาสัมปทาน รวมทั้งมีการเติมเงินจํานวนมากที่อาจใชไม(หมดเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง
เปนตน ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหมีผูใชบริการยังคางอยู(ในระบบจํานวนมากซึ่งจะไดรับความเดือดรอนหาก
มีการระงับการใหบริการของผูประกอบการรายเดิม
สัมปทานคลื่น 1800MHz ของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัดที่สิ้นสุดลง
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 จะตองนํากลับมาจัดสรรใหม(โดย กสทช. ในระบบใบอนุญาตดวยวิธีการ
ประมูลเพื่อรองรับการใหบริการ 4G ซึ่งมีความเร็วในการดาวน$โหลดขอมูลสูงสุดถึง 100 Mbps การ
กําหนดใหขยายระยะเวลาการดําเนินการเพื่อโอนยายผูใชบริการที่คงคางอยู(ในระบบนี้ออกไปอีก 1 ป^
หมายความว(า การคืนคลื่นความถี่ 1800MHz กลับมาเพื่อจัดสรรใหม(โดยการประมูลตองเลื่อนเวลา
ออกไปอีก 1 ป^เช(นกัน
5.2.3 การบังคับใชกฎหมายและกลุKมผูไดรับผลกระทบ
ประกาศ กสทช. ฉบับนี้เปนมาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวเพื่อมิใหการไดรับ
บริการโทรศัพท$เคลื่อนที่ที่ผูใชบริการไดรับตามปกติตองสะดุดหยุดลง โดยกําหนดใหผูใหบริการตอง
จั ด ทํ า แผนความคุ มครองผู ใชบริ ก ารเสนอต( อ กสทช. เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบซึ่ ง แผน
ความคุมครองตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับขอมูลการใหบริการ แผนงานประชาสัมพันธ$ใหผูใชบริการ
ทราบถึ ง การสิ้ น สุ ด สั ญ ญาสั ม ปทาน แผนงานส( ง เสริ ม ใหผู ใชบริ ก ารสามารถคงสิ ท ธิ เ ลขหมาย
โทรศัพท$เคลื่อนที่ไดอย(างมีประสิทธิภาพ และค(าใชจ(ายในการใหบริการรวมถึงภาระที่เกิดขึ้นจากการ
ที่ตองรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะที่จํานวนผูใชบริการลดลงตลอดเวลา อนึ่ง กฎหมายฉบับนี้ไม(มี
การกําหนดบทลงโทษผูใหบริการที่ไม(ดําเนินการตามขอบทที่กําหนดไวแต(อย(างใด
อย( า งไรก็ ต าม นั กวิ ช าการดานกฎหมายไดแสดงความเห็ น ว( า กสทช. ไม( มีอํา นาจในการ
ออกกฎหมายเพื่ อมารองรั บ การใชมาตรการคุ มครองผู ใชบริ การฯ หรื อประกาศ กสทช. ฉบั บ นี้
เนื่องจาก กสทช. ไม(มีอํานาจที่จะใหเอกชนเขามามีสิทธิในคลื่นที่หมดอายุสัมปทานแลวโดยไม(ผ(าน
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กระบวนการจั ด สรรคลื่ นโดยการประมู ล ซึ่ งจะขั ด กั บ หลั กการของรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่กําหนดใหนําคลื่นที่สิ้นสุดสัมปทานมาจัดสรรโดยวิธีประมูลเท(านั้น
สําหรับกลุ(มผูที่ไดรับผลกระทบจากการออกประกาศ กสทช. ประกอบดวย
1. หน( ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า กั บ ดู แ ลผู ใหบริ ก ารในการดํ า เนิ น การตามประกาศ
กสทช. เพื่อใหการเยียวยาผูใชบริการ ซึ่งในที่นี้ คือ กสทช.
2. ผูใหบริการ ไดแก( บริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด ซึ่งตองปฏิบัติตาม
ขอบทของประกาศ กสทช. ในการใหบริการผูใชบริการที่ยังคงคางอยู(ในระบบภายใต
สัญญาสัมปทานที่หมดอายุ
3. ผูใชบริการ ที่อยู(ภายใตสัญญาสัมปทานที่หมดอายุจํานวน 17.84 ลานราย ซึ่งเปนกลุ(มที่
ไดรับผลกระทบจากการหยุดใหบริการตามสัญญาสัมปทาน
4. กลุ( ม สาธารณะ ซึ่ ง จะไดรั บ ผลกระทบทางออมจากความล( า ชาในการประมู ล คลื่ น
1800MHz ที่ตองเลื่อนเวลาไปอีก 1 ป^
5.2.4 การประเมินผลประโยชนและตนทุนของกฎหมาย
ในการประเมินผลประโยชน$และตนทุนของกฎหมายนั้น สามารถประเมินโดยจัดกลุ(มผูมีส(วน
ไดเสียกับกฎหมายเปน 4 กลุ(ม ไดแก( หน(วยงานกํากับดูแล กลุ(มผูใหบริการ กลุ(มผูใชบริการ และกลุ(ม
สาธารณะ โดยจําแนกผลประโยชน$และตนทุนของกฎหมายต(อกลุ(มผูมีส(วนไดเสียแต(ละกลุ(มดังนี้
ตารางที่ 5.1 ผลประโยชนและตนทุนสําหรับกลุKมผูที่ไดรับผลกระทบ
กลุKมผูที่ไดรับ
ผลกระทบ
หน(วยงานกํากับดูแล

กลุ(มผูใหบริการ

ผลประโยชน

ตนทุน

- สามารถกํากับดูแลการเยียวยาผูใชบริการได
อย(างมีประสิทธิภาพ

- ค(าใชจ(ายในการกํากับดูแลผูใหบริการตามประกาศ
กสทช.
- ความเสี่ยงต(อการขัดรัฐธรรมนูญ
- ค(าใชจ(ายในการใหบริการและภาระที่เกิดขึ้นจาก
การที่ตองรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะที่จํานวน
ผูใชบริการลดลงตลอดเวลา

- สามารถดําเนินการใหบริการเพื่อปLองกันมิให
การใหบริการสาธารณะหยุดชะงักและมิให
กระทบต(อผูใชบริการทีย่ ังเหลือคางอยู(ใน
ระบบ
กลุ(มผูใชบริการ
- ไดรับการคุมครองในการใชบริการอย(าง
ต(อเนื่องอีก 1 ป^
- มีระยะเวลาเพิ่มในการเลือกที่จะยายค(ายไป
ยังผูประกอบการต(างๆ ไดตามสมัครใจ
กลุ(มสาธารณะ
- ติดต(อสื่อสารกับกลุ(มผูใชบริการที่ไดรับ
ความคุมครองจากกฎหมายฉบับนี้ไดอย(าง
ต(อเนื่องอีก 1 ป^
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจยั
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- การดําเนินการในการยายค(ายไปยังผูประกอบการ
รายอื่นหรือบริการอื่นๆ

- ค(าเสียโอกาสของภาคธุรกิจและประชาชนที่จะไดใช
บริการคลื่น 4G จากการนําคลื่น 1800MHz มา
ประมูลทันทีหลังสิ้นสุดอายุสัมปทาน
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5.2.5 เปรียบเทียบผลประโยชนและตนทุน
การวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุนของกลุ(มผูที่ไดรับผลกระทบแต(ละกลุ(ม สามารถจําแนก
ไดดังนี้
หน(วยงานกํากับดูแล
การออกกฎหมายฉบั บนี้ สํา หรั บ กสทช. ซึ่ งเปนหน( วยงานกํา กับ ดูแล จะส( งผลให กสทช.
มั่นใจไดว(าจะสามารถกํากับดูแลผูใหบริการในการดําเนินการโอนยายผูใชบริการออกจากระบบได
ทั้งหมดโดยไม(ประสบปiญหาซิมดับ ซึ่ง กสทช. ไม(สามารถดําเนินการทั้งหมดไดทันการณ$ก(อนวันสิ้นสุด
สัญญาสัมปทาน จึงตองออกประกาศ กสทช. ฉบับนี้เพื่อเปนมาตรการคุมครองการขยายระยะเวลา
การดําเนินการเพื่อโอนยายผูใชบริการที่คงคางอยู(ในระบบนี้ออกไปอีก 1 ป^
•

ในขณะที่การออกกฎหมายฉบับนี้จะส(งผลใหเกิดตนทุนจากการบริหารจัดการและเจาหนาที่ที่
ตองดูแลควบคุมผูใหบริการใหดําเนินการตามขอกําหนดภายใตประกาศ กสทช. รวมทั้งการแต(งตั้ง
คณะทํางานขึ้นมา 1 ชุด22เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการของผูใหบริการ
ตามที่ กล( าวไปแลวขางตนว( า นักวิช าการดานกฎหมายไดแสดงความเห็น ว(า กสทช. ไม( มี
อํานาจในการออกกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจาก กสทช. ไม(มีอํานาจที่จะใหเอกชนเขามามีสิทธิในคลื่นที่
หมดอายุสัมปทานแลวโดยไม(ผ(านกระบวนการจัดสรรคลื่นโดยการประมูล ซึ่งจะก(อใหเกิดความเสี่ยง
ต(อ กสทช. จากการดําเนินการที่ขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่กําหนดใหนําคลื่นที่สิ้นสุดสัมปทานมาจัดสรรโดยวิธีประมูลเท(านั้น
กลุ(มผูใหบริการ
กลุ(มผูใหบริการในที่นี้ประกอบดวย บริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด ซึ่ง
กฎหมายนี้ก(อใหเกิดประโยชน$ต(อทั้ง 2 บริษัทเนื่องจากเปนการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
ใหบริการผูใชบริการที่ยังคงคางอยู(ในระบบภายใตสัญญาสัมปทานที่หมดอายุแลวโดยการโอนยาย
ผูใชบริการออกจากระบบโดยปราศจากขอจํากัดดานเงื่อนเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป อีกทั้งสามารถ
ใหบริการลูกคาไดนานเกินกว(าวันสิ้นสุดสัมปทานไม(เกิน 1 ป^อีกดวย
•

ส(วนตนทุนของผูใหบริการจากการออกกฎหมายนี้ไดแก( ค(าใชจ(ายในการใหบริการและภาระ
ที่เกิดขึ้นจากการที่ตองรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะที่จํานวนผูใชบริการลดลงตลอดเวลา โดยผู

22

คณะทํางานจํานวน 5 คนประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผูเชี่ยวชาญดานบัญชีและการเงิน และผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร$ โดยมีผูแทนสํานักงาน กสทช. เปน
เลขานุการคณะทํางาน
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ใหบริการจะตองจัด ทํ าแผนความคุ มครองผู ใชบริการและเสนอต( อ กสทช. เพื่อใหความเห็น ชอบ
รวมทั้งตองใหบริการลูกคาโดยรักษาคุณภาพการใหบริการจนกว(าจะดําเนินการโอนยายเลขหมาย
และตองดําเนินการประชาสัมพันธ$แจงเงื่อนไขรายละเอียดความคุมครองใหลูกคาทราบ นอกจากนี้
ผูใหบริการยังตองจัดทํารายงานจํานวนผูใชบริการคงเหลือในแต(ละเดือน และรายงานบัญชีรายรับ
หลังหักค(าใชจ(าย ส(งให กสทช. เพื่อดําเนินการตรวจสอบต(อไป ซึ่งการดําเนินการทั้งหมดนี้ก(อใหเกิด
ภาระตนทุนต(อผูใหบริการทั้งสิ้น
กลุ(มผูใชบริการ
ผูใชบริการที่ไดรับผลกระทบที่อยู(ภายใตสัญญาสัมปทานที่หมดอายุจํานวน 17.84 ลานราย
ซึ่งเปนลูกคาของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด จะไดรับความคุมครองในการใช
บริการอย(างต(อเนื่องในเลขหมายเดิมไปอีก 1 ป^ตามประกาศ กสทช. รวมทั้งมีระยะเวลาเพิ่มในการ
เลือกที่จะยายค(ายไปยังผูประกอบการต(างๆ ไดตามสมัครใจ
•

ในขณะเดียวกัน ผูใชบริการที่ยังคงคางอยู(ในระบบหลังสิ้นสุดสัมปทานมีเวลาไม(เกิน 1 ป^
สําหรับการดําเนินการในการยายค(ายไปยังผูประกอบการรายอื่นหรือบริการอื่นๆ ซึ่งกระบวนการใน
การโอนยายเลขหมายของลูกคาแต(ละรายทําใหลูกคาตองเสียเวลาในการดําเนินการติดต(อและหา
ขอมูลสําหรับการเลือกผูใหบริการรายใหม(หรือบริการส(งเสริมการขายอื่นๆ
กลุ(มสาธารณะ
กลุ(มสาธารณะในที่นี้หมายถึงประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ และสังคมโดยรวมในประเทศ ซึ่ง
กฎหมายนี้ก(อใหเกิดประโยชน$ต(อสังคมในวงกวางในกรณีที่ช(วยแกปiญหาซิมดับได ซึ่งทําใหผูใชบริการ
สามารถใชบริการติดต(อสื่อสารระหว(างกันไดตามปกติโดยไม(ตองสะดุดหยุดลง
•

ในทางตรงกันขาม กฎหมายฉบับนี้ก(อใหเกิดตนทุนค(าเสียโอกาสของภาคธุรกิจและประชาชน
ที่จะไดใชบริการคลื่น 4G จากการนําคลื่น 1800MHz มาประมูลทันทีหลังสิ้นสุดอายุสัมปทาน ความ
ล(าชาในการประมูลคลื่น 1800MHz มีตนทุนที่สูงต(อเศรษฐกิจและสังคมของไทย ซึ่งรวมถึงความ
เสียหายจากรายไดจากการประมูล และค(าเสียโอกาสของภาคธุรกิจและผูใชบริการที่จะใชบริการ
สื่อสารขอมูลรูปแบบใหม(ที่รวดเร็ว ซึ่งประเมินไดว(ามีมูลค(าประมาณ 5-7 เท(าของราคาคลื่นความถี่ที่
ใชในการใหบริการต(อป^23 ทั้งนี้ หากประเมินมูลค(าคลื่น 1800MHz หรือคลื่น 4G โดยเทียบเท(ากับ
มูลค(าคลื่น 3G (ดังจะเห็นไดจากที่ True ไดนําคลื่นที่ประมูลไดสําหรับ 3G เมื่อปลายป^ พ.ศ. 2555
ไปเปOดใหบริการ 4G แทน 3G) หากนําราคาคลื่น 3G ที่ 4,500 ลานบาทต(อ 5 MHz มาประมาณการ
23

Thomas Hazle, Roberto Munoz and Diego Avanzier (2012), What Really Matters in Spectrum Allocation
Design?, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol. 10. Issue 3.
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รายไดในกรณีที่มีการประมูลคลื่น 1800MHz ซึ่งมีทั้งหมด 25 MHz จะไดเปนวงเงิน 22,500 ลาน
บาท และเมื่อคูณดวยมูลค(าประเมิน 5-7 เท(าของราคาคลื่นความถี่ที่ใชในการใหบริการต(อป^ จะคิด
เปนค(าเสียโอกาสประมาณ 112,500 – 157,500 ลานบาทต(อป^
การประเมินขางตนของคณะผูวิจัยสอดคลองกับรายงานวิจัยของสถาบันอนาคตไทยศึกษาซึ่ง
ไดคํานวณค(าเสียโอกาสจากความล(าชาในการที่ไม(ไดเริ่มโครงการ 3G เนื่องจากถูกคัดคานไม(ใหมี
การประมู ล โดยรายละเอี ย ดในงานวิ จั ย กล( า วว( า การไม( ตั ด สิ น ใจลงทุ น ในโครงการ 3G ในช( ว งป^
พ.ศ. 2552-2555 สรางรายไดที่มองเห็นใหแก(ประเทศไทยมูลค(าประมาณป^ละ 1.5 หมื่นลานบาท ใน
ขณะเดียวกันก็ทําใหประเทศเกิดค(าเสียโอกาสที่มองไม(เห็นเปนมูลค(าไม(นอยกว(า 4.8 แสนลานบาท
หรือประมาณป^ละ 1.6 แสนลานบาท24 ประกอบดวย (ดูตารางที่ 5.2 ประกอบ)
o

o

o

o

24

รัฐเสียโอกาสป^ละ 0.2 หมื่นลานบาท
การดําเนินโครงการ 3G ทําใหรัฐตองเสียรายไดจากการยายฐานลูกคาประมาณป^ละ
1.7 หมื่นลานบาท แต(เมื่อบวกรายไดจากสัมปทานบนคลื่นความถี่ใหม(มูลค(า 41,625
ลานบาท หรื อ 0.28 หมื่ นลานบาทต( อป^ จะทํ าใหรั ฐสู ญเสี ยส( วนแบ( งรายไดสุ ทธิ
ประมาณ 1.5 หมื่นลานบาทต(อป^
หากภาคธุรกิจที่ไดรับประโยชน$จาก 3G สามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นถึงป^ละ 9.6 หมื่น
ลานบาท รั ฐ จะมี ร ายไดเพิ่ ม ขึ้ น จากการเก็ บ ภาษี ทั้ ง ทางตรง (ภาษี เ งิ น ได
นิติบุคคล) และทางออม (ภาษีมูลค(าเพิ่ม) อีกประมาณ 1.7 หมื่นลานบาท
ภาคธุรกิจเสียโอกาสป^ละ 9.6 หมื่นลานบาท
หากมีการลงทุนโครงการ 3G เมื่อ 3 ป^ที่แลว คาดว(าจะสรางโอกาสใหผูประกอบการ
ในธุรกิจโทรศัพท$มือถือในการพัฒนาผลิตภัณฑ$ต(อยอดและสามารถสรางรายไดใหแก(
ผูประกอบการดังกล(าวประมาณป^ละ 3.3 หมื่นลานบาท
การลงทุ น โครงการ 3G ส( งผลบวกต( อเศรษฐกิ จ โดยรวมทั้ งอุ ต สาหกรรมตนน้ํ า
(อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วของกั บการลงทุ น 3G) และอุ ตสาหกรรมปลายน้ํ า
(อุตสาหกรรมที่นําเอาประโยชน$จาก 3G ไปใชในการผลิ ต) คิดเปนมู ลค(ารวม 1.9
แสนลานบาท หรือป^ละ 6.3 หมื่นลานบาท
ประชาชนเสียโอกาสป^ละ 6.2 หมื่นลานบาท

สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2555) , 3G: รายไดที่มองเห็น vs คKาเสียโอกาสที่มองไมKเห็น, ธันวาคม 2555
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o เทคโนโลยี 3G มีความเร็วกว(า EDGE ถึง 30-35 เท(า ซึ่งความเร็วในการเขาชม
เว็บไซต$บนโทรศัพท$มือถือช(วยใหผูใชโทรศัพท$ประหยัดเวลาไดโดยแปลงเปนมูลค(า
ไดประมาณ 3.9 หมื่นลานบาทต(อป^
o การแย(งใชทรัพยากรบนคลื่นความถี่เดิมที่มีจํานวนผูใชมากขึ้นส(งผลต(อคุณภาพ
ของการใชบริการ เช(น สายหลุดระหว(างการสนทนา ซึ่งคิดเปนมูลค(าความเสียหาย
ประมาณ 2.3 หมื่นลานบาทต(อป^
ตารางที่ 5.2 คKาเสียโอกาสจากการที่ไมKไดเริ่มโครงการ 3G เปhนเวลา 3 ปn
กลุKมที่เสียโอกาส
รัฐบาล

ธุรกิจ

ประชาชน

รวม

คKาเสียโอกาส
(หมื่นลานบาท)

สาเหตุ

-1.5

รั ฐ เสี ย รายไดจากค( า สั ม ปทานสุ ท ธิ บ นคลื่ น ความถี่ เ ก( า เมื่ อ มี
การยานฐานลูกคามาใชคลื่นความถี่ใหม(

1.7

รั ฐ เสี ย โอกาสในการเรี ย กเก็ บ ภาษี จ ากภาคเอกชนที่ ไ ดรั บ
ประโยชน$จากการใหบริการ 3G บนคลื่นความถี่ใหม(

3.3

ผูประกอบการในธุรกิจโทรศัพท$มือถือเสียรายไดจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ$ต(อยอด

6.3

ผลกระทบต(อเศรษฐกิจในภาคส(วนอื่นโดยรวม

3.9

ประชาชนเสียเวลาจากการเขาชมเว็บไซต$บนมือถือหากยังไม(ใช
บริการ 3G

2.3

ประชาชนเสี ย ค( า ใชจ( า ยโทรศั พ ท$ เ พิ่ ม ขึ้ น เพราะคุ ณ ภาพของ
บริการที่ไม(ดี เช(น สายหลุดขณะสนทนา เปนตน

1.6 แสนลานบาทต(อป^

ที่มา: สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2555) , 3G: รายไดที่มองเห็น vs คKาเสียโอกาสที่มองไมKเห็น, ธันวาคม 2555

จะเห็ น ไดว( า ตนทุ น ของกลุ( มสาธารณะมี มูล ค( า ที่ สู งมากจากค( า เสี ย โอกาสในการไม( ไดเริ่ ม
ประมูลคลื่น 1800MHz ซึ่งเปนค(าความเสียหายที่สูงกว(าผลประโยชน$ของแต(ละกลุ(มรวมกันหลายเท(า
ทั้ ง นี้ ผลประโยชน$ แ ละตนทุ น บางรายการค( อ นขางเปนนามธรรม ซึ่ ง ประเมิ น ค( า ไดยาก
ส(ว นค(า เสี ยโอกาสสามารถประเมิน เทีย บเคีย งมาเปนตัว เงิ นไดโดยมี ค(า ความเสี ยหายถึงป^ ล ะ 1.6
แสนลานบาท อย(างไรก็ตาม การวิเคราะห$ผลกระทบของการออกกฎหมายควรศึกษาผลกระทบจาก
ทางเลือกอื่นๆ ดวยเพื่อใชเปรียบเทียบผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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5.2.6 ทางเลือกอื่นๆ
คณะอนุกรรมการฯ ไดเสนอทางเลือกอื่นที่ช(วยเยียวยาผูบริโภคโดยไม(ตองขยายเวลาคืนคลื่น
ความถี่ออกไปอีก 2 แนวทาง ไดแก( การโอนยายผูบริโภคคงคางไปยังผูใหบริการรายอื่น และการนํา
คลื่น 1800MHz ในช(วงคลื่นที่ยังว(างอยู(มาใชรองรับลูกคาคงคางเปนการชั่วคราว
แนวทางที่ 1 การโอนยายผูบริโภคคงคางไปยังผูใหบริการรายอื่น
ทางเลือกนี้ เปนการดํา เนิ นการโอนยายผูใชบริ การที่ เหลืออยู( ในระบบใหไปใชบริ การของ
ผูใหบริการรายอื่น เช(น การใหบริ การโทรศั พท$เ คลื่อนที่ย(า น 800MHz ของ บมจ. กสท หรื อการ
ใหบริการโทรศัพท$เคลื่อนที่ย(าน 900MHz ของ บมจ. แอดวานซ$ อินโฟร$เซอร$วิส หรือการใหบริการ
โทรศัพท$เคลื่อนที่ในย(าน 1800MHz ของ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือการใหบริการ
โทรศัพท$เคลื่อนที่ย(าน 2.1 GHz ของผูรับใบอนุญาตทุกราย เปนตน
แนวทางที่ 2 การนําคลื่น 1800MHz ในช(วงคลื่นที่ยังว(างอยู(มาใชรองรับลูกคาคงคาง
เปนการชั่วคราว
ทางเลือกนี้เปนการใชประโยชน$จากคลื่นความถี่ย(าน 1800MHz ช(วง 1760.5-1785 MHz
และ 1855.5-1880 MHz ซึ่งเปนช(วงที่ถูกกําหนดใหเปนคลื่นความถี่สํารองสําหรับการใหบริการตาม
สัญญาสัมปทานระหว(าง บมจ. กสท และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น โดยการดําเนินการ
ดังกล(าวตองใหคู(สัญญาเปนผูจัดทําแผนและแนวทางการดําเนินการ
การเสนอทางเลื อ กทั้ ง 2 ทางเลื อ กของคณะกรรมการฯ อยู( บ นเงื่ อ นไขว( า กสทช. ควร
ดําเนินการทันทีตั้งแต(ตนป^ 2556 เพื่อใหการโอนยายสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จสมบูรณ$ก(อนวัน
สิ้นสุดสัมปทานในเดือนกันยายน 2556 ซึ่งทั้งสองทางเลือกเปนขอเสนอที่ไม(สนับสนุนใหมีการออก
กฎหมาย
5.2.7 เปรียบเทียบผลการประเมินผลประโยชนและตนทุนของแตKละทางเลือก
จากการที่ทางเลือกทั้งสองทางเปนแนวคิดที่ตองการใหมีการโอนยายลูกคาใหเสร็จสิ้นก(อนวัน
สิ้นสุด สัญญาสัมปทาน ผลประโยชน$และตนทุนของทั้ งสองทางเลือกจึงคลายคลึงกั น โดย กสทช.
สามารถกํากับดูแลการโอนยายผูใชบริการไดทันก(อนสิ้นสุดสัมปทาน และผูใชบริการสามารถใชบริการ
ไดอย(างต(อเนื่องจากการโอนยายไปยังผูประกอบการรายใหม(ก(อนวันสิ้นสุดสัมปทาน ส(วนผูใหบริการ
จะไดรับกลุ(มลูกคาเพิ่มจากผูที่โอนยายเลขหมายก(อนสิ้นสุดสัมปทานโดยทางเลือกที่ 1 ผูใหบริการจะ
มีจํานวนหลายรายและใหบริการในคลื่นความถี่ที่แตกต(างกัน ในขณะที่ทางเลือกที่ 2 ผูใหบริการมี
เพียงรายเดียวและเปนคลื่นความถี่เดิมคือ 1880 MHz สําหรับกลุ(มสาธารณะจะไดประโยชน$จากการ
ติด ต( อสื่ อสารกับ กลุ( มผู ใชบริการที่ ไดรั บ การโอนยายเลขหมายก( อนสิ้น สุ ด สั มปทานอย( า งต( อเนื่ อง

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ผลประโยชน$สูงสุดจากทั้ง 2 ทางเลือกคือประชาชนมีโอกาสไดใชบริการ 4G จากการจัดสรรคลื่น
1800MHz โดยวิธีประมูลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
ทางเลือกทั้งสองทางมีภาระตนทุนในแต(ละกลุ(มที่เหมือนกันและใกลเคียงกับทางเลือกในการ
ออกกฎหมาย แต(ทางเลือกในการออกกฎหมายมีตนทุนที่เพิ่มขึ้นมากหลายเท(าจากค(าเสียโอกาสของ
ภาคธุรกิจและประชาชนที่จะไดใชบริการคลื่น 4G จากการนําคลื่น 1800MHz มาประมูลทันทีหลัง
สิ้นสุดอายุสัมปทาน ในขณะที่ทางเลือกในการโอนยายผูบริโภคคงคางไปยังผูใหบริการรายอื่น และ
การนําคลื่น 1800MHz ในช(วงคลื่นที่ยังว(างอยู(มาใชรองรับลูกคาคงคางเปนการชั่วคราว ไม(มีภาระ
ตนทุนในส(วนนี้เกิดขึ้นแต(อย(างใด (ดูตารางที่ 5.3 ประกอบ)
ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบผลประโยชนและตนทุนของทางเลือกอื่น
ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1

กลุKมผูที่ไดรับ
ผลกระทบ
หน(วยงานกํากับดูแล

กลุ(มผูใหบริการ
กลุ(มผูใชบริการ

กลุ(มสาธารณะ

ทางเลือกที่ 2

หน(วยงานกํากับดูแล

ผูใหบริการ
กลุ(มผูใชบริการ
กลุ(มสาธารณะ

ผลประโยชน

ตนทุน

- สามารถกํากับดูแลการโอนยาย
ผูใชบริการไดทันก(อนสิ้นสุด
สัมปทาน
- ไดรับกลุ(มลูกคาเพิ่มจากผูที่โอนยาย
เลขหมายก(อนสิ้นสุดสัมปทาน
- ไดรับบริการอย(างต(อเนื่อง โดยการ
เลือกที่จะยายค(ายไปยัง
ผูประกอบการต(างๆ ไดตามสมัครใจ
- ติดต(อสื่อสารกับกลุ(มผูใชบริการที่
ไดรับการโอนยายเลขหมายก(อน
สิ้นสุดสัมปทานอย(างต(อเนื่อง
- มีโอกาสไดใชบริการ 4G จากการ
จัดสรรคลื่น 1800MHz โดยวิธี
ประมูลในเดือนกันยายน 2556
- สามารถกํากับดูแลการโอนยาย
ผูใชบริการไดทันก(อนสิ้นสุด
สัมปทาน
- ไดรับกลุ(มลูกคาเพิ่มจากผูที่โอนยาย
เลขหมายก(อนสิ้นสุดสัมปทาน
- ไดรับบริการอย(างต(อเนื่อง โดยการ
ยายค(ายไปยังผูประกอบการรายใหม(
- ติดต(อสื่อสารกับกลุ(มผูใชบริการที่
ไดรับการโอนยายเลขหมายก(อน
สิ้นสุดสัมปทานอย(างต(อเนื่อง
- มีโอกาสไดใชบริการ 4G จากการ
จัดสรรคลื่น 1800MHz โดยวิธี
ประมูลในเดือนกันยายน 2556

- ค(าใชจ(ายในการกํากับดูแลผูใหบริการ

- ค(าใชจ(ายในการใหบริการ
- การดําเนินการในการยายค(ายไปยัง
ผูประกอบการรายอื่นหรือบริการอื่นๆ
-

- ค(าใชจ(ายในการกํากับดูแลผูใหบริการ

- ค(าใชจ(ายในการใหบริการ
- การดําเนินการในการยายค(ายไปยัง
ผูประกอบการใหม(
-

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย
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5.2.8 เปรียบเทียบความคุมคKาของทางเลือกอื่นกับกฎหมาย
จากขอมูลการเปรียบเทียบผลประโยชน$และตนทุนของทางเลือกในการออกกฎหมาย และ
ทางเลือกในการไม(ออกกฎหมายทั้ง 2 ทางเลือก จะเห็นไดว(าทางเลือกในการออกกฎหมายมีตนทุนที่
สูงกว(าประมาณ 1.6 แสนลานบาทจากค(าเสียโอกาสของภาคธุรกิจและประชาชนที่จะไดใชบริการ
คลื่น 4G จากการนําคลื่น 1800MHz มาประมูลทันทีหลังสิ้นสุดอายุสัมปทาน ในขณะที่ทางเลือกใน
การไม(ออกกฎหมายทั้ง 2 ทางเลือกมีผลประโยชน$เพิ่มขึ้นต(างจากทางเลือกในการไม(ออกกฎหมายคือ
ประชาชนมีโอกาสไดใชบริการ 4G จากการจัดสรรคลื่น 1800MHz โดยวิธีประมูลในเดือนกันยายน
2556 จึงอาจกล(าวไดว(า ทางเลือกในการไม(ออกกฎหมายจะไดผลคุมค(ากว(าการดําเนินการในการ
ออกกฎหมาย
5.2.9 การรับฟmงความคิดเห็นจากผูที่มีสKวนไดเสีย
กสทช. ไดจั ด ประชุ ม รั บ ฟi ง ความเห็ น จากกลุ( ม ผู ใหบริ ก ารที่ เ กี่ ย วของทุ ก รายในช( ว งที่
คณะอนุกรรมการฯ จัดทํารายงานการศึกษาเพื่อเสนอต(อ กสทช. รวมทั้งไดจัดใหมีการรับฟiงความ
คิดเห็นสาธารณะในเดือนสิงหาคม 2556 สําหรับการยกร(างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุมครอง
ผูใชบริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพท$เคลื่อนที่
พ.ศ. 2556

5.3 บทสรุป
การโอนยายผูใชบริการก(อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานมีกระบวนการในการดําเนินการหลาย
ขั้นตอนซึ่งตองใชระยะเวลาในการเตรียมการและดําเนินการหลายเดือน ซึ่งหลังจากเขามาปฏิบัติ
หนาที่ในป^ 2554 กสทช. มีเวลาในการวางแผนและเตรียมขั้นตอนในการโอนยายไดทันเวลาโดยไม(
จําเปนตองมีการออกกฎหมาย จากการวิเคราะห$การจัดทํา RIA ขางตนจะเห็นไดว(า ทางเลือกในการ
ไม(ออกกฎหมายจะไดผลคุมค(ากว(าการดําเนินการในการออกกฎหมายของ กสทช.

5.4 กรณีศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายในตKางประเทศ
ในป^ พ.ศ. 2556 รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีดําริที่จะปรับปรุงวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากพบว(ามีคลื่นความถี่จํานวนมากที่ไม(มีการใชงานอย(างเต็มที่ ทําใหมี
ตนทุนค(าเสียโอกาสในเชิงเศรษฐกิจ หน(วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักร
(OFCOM) จึงไดจัดทํารายงานผลกระทบของการเปลี่ยนแนวทางการบริหารคลื่นความถี่แบบใหม(ซึ่ง
จะสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการเอกชนที่ถือครองคลื่นความถี่ใชคลื่นที่มีอยู(ใหเกิดประโยชน$สูงสุดต(อ
สาธารณะโดยใชมาตรการกระตุนสองประการไดแก(
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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(1) การกําหนดค(าปรับสําหรับการถือครองคลื่นโดยไม(ใชประโยชน$จากเดิมที่ OFCOM
มีอํานาจเพียงการยึดคืนใบอนุญาตในการใชคลื่นดังกล(าวซึ่งเปนมาตรการที่รุนแรงเกินไป ไม(เหมาะสม
กับความรุนแรงของความผิดและที่สําคัญคือ ไม(เปนประโยชน$ต(อผูบริโภคที่อาจใชบริการอยู(เดิม
(2) การสรางแรงจูงใจใหผูที่ถือครองคลื่นคืนคลื่นใหแก(หน(วยงานกํากับดูแลเพื่อที่จะ
นําไปประมูลใหม(โดยมีการกําหนดสัดส(วนการแบ(งรายไดจากการประมูลระหว(างเจาของคลื่นรายเดิม
กับภาครัฐที่เปนผูประมูลคลื่น
ในการพิจาณาว(าควรหรือไม(ควรที่จะมีการออกมาตรการดังกล(าว OFCOM ไดจัดทํารายงาน
ผลกระทบ (Impact Assessment) ขึ้นมาโดยมีการเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชน$ระหว(างสอง
ทางเลือก คือ ทางเลือกที่จะไม(เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการบริหารคลื่นความถี่ และ ทางเลือกที่จะ
เปลี่ยนกฎระเบียบตามขอเสนอของรัฐตามที่ไดกล(าวมาแลวตามที่ปรากฏในตารางที่ 5.4 ดานล(าง
ตารางที่ 5.4 การประเมินตนทุนและผลประโยชนของการเปลี่ยนระบบการบริหารคลื่นความถี่ใน
เชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ตนทุนและผลประโยชน
ตนทุน
ตนทุนในการบริหารจัดการระบบการ
ประมูลใหม(
ผลประโยชน6
ผลประโยชน$ที่ตกแก(ผูใชบริการจากการใช
ประโยชน$จากคลื่นมากขึ้น
การส(งเสริมนวัตกรรม
กําไรและการจัดสรรทรัพยากรทีม่ ี
ประสิทธิภาพจากระบบใหม(
พัฒนาการทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
รวมผลประโยชนสุทธิ

ทางเลือกที่ 1
(ไมKมีการเปลี่ยแปลง)

ทางเลือกที่ 2
(มีการเปลี่ยนแปลง)

0

0.93 ลานปอนด$

0

5723.62 ลานปอนด$

0
0

+
518.06 ลานปอนด$

0
0

+
6,241 ลานปอนด

ทีม า: Impact Assessment: Spectrum Mangament. IA No.: DCMS070. สามารถดาวน$โ หลดไดจากเว็ บ ไซต$
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file /225787/Spectrum_IA.pdf

ในรายงานดังกล(าวไดสรุปวิธีการคํานวณตนทุนและผลประโยชน$โดยสังเขปดังนี้
ตนทุนในการบริหารจัดการระบบใหม : ตนทุนในการสรางระบบในการซื้อขายคลื่นความถี่ที่
ไม(มีการใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ + ตนทุนในการบริหารฐานขอมูลคลื่นความถี่และในการออก
ใบอนุญาตการใชคลื่นความถี่ที่มีการเปลี่ยนความเปนเจาของ
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ผลประโยชนBที่ตกแกผูใชบริการ : คํานวณจากรายไดต(อเมกะเฮิรตซ$ที่ 12.42 ปอนด$ต(อ
เมกะเฮิรตซ$ ซึ่งมีการคาดการณ$ว(า มาตรการใหม(จะทําใหมีคลื่นความถี่ประมาณ 130 เมกะเฮิรตซ$
เขามาสู(ตลาดในช(วง 10 ป^ขางหนา
การสงเสริมนวัตกรรม: มีการคาดการณ$ว(าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย(อมจะเขามาในระบบ
การซื้อขายคลื่นความถี่ซึ่งจะสรางแรงกดดันใหผูประกอบการในตลาดใหคนคิดนวัตกรรมใหม(ๆ ในการ
ใชคลื่นความถี่ใหเปนประโยชน$สูงสุด เนื่องจากผลกระทบในส(วนนี้ประมาณการไดยากมากจึงไม(มี
การประเมินมูลค(าในเชิงปริมาณ
กําไรและการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ: มีการคาดการณ$ว(าผูประกอบการจะ
สามารถสรางกําไรจากการลดตนทุนในการครอบครองคลื่นความถี่ที่ไม(มีการใชประโยชน$ไดอย(างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งมูลค(าของกําไรประเมินไวที่รอยละ 5 ของผลประโยชน$ที่ตกแก(ผูบริโภค
พัฒนาการของเทคโนโลยีดานการสื่อสาร: การจัดสรรคลื่นความถี่ภายใตระบบใหม(จะทําให
คลื่นความถี่ตกอยู(ในครอบครองของผูประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการใชประโยชน$จากคลื่นดังกล(าว
ทําใหมีการลงทุนในการสรางโครงข(ายการสื่อสารและในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กล( า วโดยสรุ ป ตั ว อย( า งดั ง กล( า วแสดงใหเห็ น ถึ ง แนวทางในการคํ า นวณตนทุ น และ
ผลประโยชน$ที่เกี่ยวโยงกับการบริหารคลื่นความถี่ซึ่งใหความสําคัญอย(างยิ่งแก(ผลประโยชน$ที่ผูบริโภค
จะไดรับจากการใชคลื่นความถี่และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพโดยการใชระบบการประมูล
หากเปรียบเทียบกับในกรณีของ กสทช. ที่กล(าวมาแลว จะเห็นไดว(า ขออางของ กสทช. ว(าประกาศ
เรื่ อ งมาตรการคุ มครองผู ใชบริ ก ารชั่ ว คราวในกรณี สิ้ น สุ ด การอนุ ญ าต สั ม ปทาน หรื อ สั ญ ญา
การใหบริการโทรศัพท$เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ว(าประกาศดังกล(าวมีความชอบธรรมเนื่องจากเปนการ
คุมครองผู ใชบริการในระบบเดิมซึ่งมีป ระมาณ 16 ลานรายนั้ นเปนการประเมิน ผลประโยชน$ ที่ไม(
รอบดาน เนื่องจากไม(มีการประเมินค(าเสียโอกาสจากการใชประโยชน$จากเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ของระบบ 4G ซึ่งมีความเร็วกว(าระบบ 2G อย(างมาก รวมทั้งค(าเสียโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวั ตกรรมอีกดวยหากมีการนําคลื่นดังกล(าวไปประมูล ใหแก(ผู ประกอบการที่ มีศักยภาพสูงสุ ด
แทนที่จะกําหนดใหผูประกอบการรายเดิมเปนผูใชคลื่นความถี่ต(อไปอีก 1 ป^

5.5 กรณีศึกษาการออกกฎกติกาดานความปลอดภัย
หน(วยงานดานการทดสอบการขับรถและยานพาหนะของไอร$แลนด$เหนือซึ่งเปนแควนหนึ่ง
ของสหราชอาณาจั กรไดจั ด ทํ า ร( า งกฎหมายฉบั บ แกไขเกี่ ย วกั บ การบั งคั บใชเข็ มขั ด นิ ร ภั ย สํ า หรั บ
รถบรรทุกสินคา รถบัส และรถมินิบัส (Implementation of EU Bus and Coach Seat Belt
requirements into Northern Ireland Law) โดยไดทําจดหมายพรอมแนบรายงานการจัดทํา RIA
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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และร(างกฎหมายส(งไปยังผูที่เกี่ยวของเพื่อขอความคิดเห็น สาระสําคัญของการแกไขร(างกฎหมายนี้คือ
การบังคับใชเข็มขัดนิรภัยสําหรับรถใหม(ทุกคันที่เปนรถบรรทุกสินคาหนัก รถโคช รถมินิบัส และรถบัส
อื่นๆ แต(ในปiจจุบันเข็มขัดนิรภัยยังไม(ถูกบังคับใชสําหรับที่นั่งเบาะหลังในรถบัส รถมินิบัส และรถโคช
ถึงแมรถบัสและรถโคชจะเปนยานพาหนะที่มีความปลอดภัยสําหรับการขนส(งทางถนน แต(
เมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจทําใหเกิดความเสียหายที่สาหัสมาก ผูโดยสารที่โดยสารบนรถบัสและรถโคชที่
สวมเข็มขัดนิรภัยจะไดรับอันตรายนอยกว(าผูที่ไม(สวมเข็มขัดนิรภัย จากสถิติในช(วงป^ 1990-1999 ใน
ไอร$แลนด$ เหนื อ สํ าหรั บจํา นวนผูโดยสารที่ไดรับ อุบัติ เหตุ ขณะนั่งในรถโดยสาร พบว(ามี ผูเสี ยชีวิ ต
จํานวน 9 รายและบาดเจ็บสาหัสจํานวน 233 ราย ซึ่งสถิติขางตนรวมกลุ(มที่เขาข(ายอยู(ในร(างกฎหมาย
ฉบับนี้ดวย25
รายงานฉบับนี้ไดเสนอทางเลือกไว 3 แนวทาง ไดแก(
ทางเลือกที่ 1 ไม(ดําเนินการใดๆ โดยยึดตามกฎหมายที่ใชอยู(เดิม
• ทางเลือกที่ 2 ไม(บังคับใชเข็มขัดนิรภัยเพิ่มเติม แต(หากมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถใหม(
โดยความสมัครใจ จะตองดําเนินการตามมาตรฐานทางดานเทคนิคของสหภาพยุโรปทั้ง
อุปกรณ$เข็มขัดนิรภัยและวิธีการติดตั้ง
• ทางเลือกที่ 3 บังคับใชเข็มขัดนิรภัยทั้งที่นั่งเบาะหนาและเบาะหลังของทั้งรถบัสใหม(และ
รถโคชใหม( และจะตองดําเนินการตามมาตรฐานทางดานเทคนิคของสหภาพยุโรปทั้ง
อุปกรณ$เข็มขัดนิรภัยและวิธีการติดตั้ง
นอกจากนี้ รายงานฉบั บ นี้ ไ ดวิ เ คราะห$ ผ ลประโยชน$ แ ละตนทุ น ของแต( ล ะทางเลื อ กโดย
ประเมินผลประโยชน$ในเชิงคุณภาพและประเมินตนทุนแต(ละประเภทโดยการคํานวณในเชิงปริมาณ
โดยทางเลือกที่ 3 จะไดรับผลประโยชน$มากที่สุดจากการลดลงของจํานวนผูโดยสารที่ตายและบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุขณะนั่งในรถโดยสาร ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบัติตามขอบังคับใชเข็มขัดนิรภัยในรถใหม(
ตามมาตรฐานทางดานเทคนิคของสหภาพยุโรป
•

รายงานนี้มีการวิเคราะห$ความประหยัดจากทางเลือกต(างๆ โดยการคํานวณความประหยัด
รายป^จากความเสียหายที่เกิดขึ้นถัวเฉลี่ยต(อป^ (Annual casualty savings) เพื่อนําไปประมาณการ
ความเสียหายที่ประหยัดไดเปนสัดส(วนรอยละภายใตสมมติฐานว(า ความเสียหายจากการมีผูเสียชีวิต
คิดเปน 1,089,130 ปอนด$ต(อราย และความเสี ยหายจากการมีผูบาดเจ็บสาหัส คิดเปน 122,380
ปอนด$ต(อราย ซึ่งเปนขอมูลจากแผนกมาตรฐานยานยนต$และความปลอดภัยบนถนน โดยทางเลือกที่
25

ที่มา: Driver & Vehicle Testing Agency, 2001, Regulatory Impact Assessment in Respect of Seat Belts on Buses,
July 2001.
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1 คํานวณความประหยัดไดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นคิดเปน 159,407 ปอนด$ต(อป^ และทางเลือกที่ 3
คิดเปน 402,801 ปอนด$ต(อป^ ส(วนทางเลือกที่ 2 ไม(สามารถคํานวณไดเนื่องจากขอมูลไม(เพียงพอ แต(
ประมาณการว(าจะมีมูลค(าใกลเคียงกับทางเลือกที่ 1
สําหรับการวิเคราะห$ตนทุนประกอบดวยตนทุนในการดําเนินการติดตั้ง ตนทุนในการพัฒนา
และตนทุนในการบํารุงรักษาโดยตนทุนในการดําเนินการติดตั้งจะคํานวณแยกระหว(างรถที่มีน้ําหนักไม(
เกิ น 3,500 กิ โ ลกรั ม ไดแก( รถมิ นิ บั ส เปนตน และรถที่ มีน้ํ า หนั กเกิ น 3,500 กิ โ ลกรั ม เนื่ องจาก
ลักษณะและจํานวนของเข็มขัดนิรภัยที่จะติดตั้งในรถแต(ละขนาดไม(เหมือนกัน โดยจํานวนรถที่จะตอง
ทําการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยประมาณการจากจํานวนรถที่มาจดทะเบียนต(อป^ ซึ่งตนทุนในการติดตั้ง
คิดเปน 7,700 ปอนด$ต(อป^การผลิตสําหรับรถที่มีน้ําหนักไม(เกิน 3,500 กิโลกรัม และ 2,000 ปอนด$
ต(อป^การผลิตสําหรับรถที่มีน้ําหนักเกิน 3,500 กิโลกรัม
ตนทุนในการพัฒนาประกอบดวยตนทุนในการดําเนินการพัฒนาอุปกรณ$ วิธีการติดตั้ง และ
การออกแบบใหเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของสหภาพยุโรป คิดเปน 36,000 ปอนด$สําหรับรถ
มินิบัส และ 36,000 ปอนด$สําหรับรถบัสขนาดใหญ( ส(วนตนทุนในการบํารุงรักษาคํานวณจากจํานวน
เข็มขัดนิรภัยที่เพิ่มขึ้นต(อป^คูณกับอายุการใชงานของรถต(อคันซึ่งประมาณการไวประมาณ 15 ป^และ
คูณดวยอัตราค(าบํารุงรักษาต(อคันคิดเปนค(าใชจ(ายในการบํารุงรักษา 24,900 ปอนด$ต(อป^
เมื่อพิจารณาตนทุนรวมของทั้ง 3 ทางเลือกพบว(า ทางเลือกที่ 1 ไม(มีตนทุนใดๆ เนื่องจากไม(
ตองดําเนินการใดๆ ทางเลือกที่ 2 มีเพียงตนทุนในการดําเนินการพัฒนาอุปกรณ$ วิธีการติดตั้ง และ
การออกแบบใหเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของสหภาพยุโรปสําหรับรถบัสขนาดใหญ( คิดเปน
36,000 ปอนด$ (ส(วนวิธีการติดตั้งสําหรับรถมินิบัสไม( มีการเปลี่ยนแปลงจึงไม(เ กิดตนทุน ส(วนเพิ่ม)
ในขณะที่ทางเลือกที่ 3 มีตนทุนสูงที่สุดประมาณ 106,600 ปอนด$ต(อป^
ตารางที่ 5.5 ผลประโยชนและตนทุนของแตKละทางเลือก
ทางเลือก

ความประหยัด
จากความ
เสียหาย

ตนทุนในการ
ดําเนินการติดตั้ง

ตนทุนในการ
พัฒนา-รถ
มินิบัส

ตนทุนในการ
พัฒนา-รถบัส
ขนาดใหญK

ตนทุนในการ
บํารุงรักษา

1

159,407 ปอนด$

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

36,000 ปอนด$

N/A

3

402,801 ปอนด$

9,700 ปอนด$

36,000 ปอนด$

36,000 ปอนด$

24,900 ปอนด$

ที่มา: Driver & Vehicle Testing Agency, 2001, Regulatory Impact Assessment in Respect of Seat Belts on Buses, July
2001.

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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สรุปผลประโยชน$ และตนทุนของแต(ละทางเลื อกพบว(า ทางเลือกที่ 1 มี ผลประโยชน$จาก
ความประหยัด จากความเสี ยหายประมาณ 159,407 ปอนด$ ส( วนทางเลือกที่ 2 มี ผลประโยชน$ ที่
ใกลเคียงกับทางเลือกที่ 1 แต(จะตองยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม(สมัครใจที่จะติดตั้งเข็ม
ขั ด นิ ร ภั ย เพิ่ มตามรายละเอี ย ดในร( า งกฎหมายนี้ ในขณะที่ ท างเลื อกที่ 3 ไดประโยชน$ จ ากความ
ประหยัดจากความเสียหายที่มากกว(าทางเลือกที่ 1 ประมาณ 243,394 ปอนด$ (402,801-159,407)
และมีตนทุนส(วนเพิ่มเท(ากับ 106,600 ปอนด$
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บทที่ 5 กรณีศึกษา

บทที่ 6
ตัวอยKางคูKมือการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
จากรายละเอียดที่กล(าวมาแลวในบทที่ 2-5 เกี่ยวกับหลักการของการวิเคราะห$ผลกระทบใน
การออกกฎหมาย ประสบการณ$ของต(างประเทศ กรณีศึกษา รวมทั้งประสบการณ$การจัดทํา RIA ของ
ไทย บทนี้จะกล(าวถึงการจัดทําคู(มือการวิเคราะห$ผลกระทบในการออกกฎหมายของไทย โดยปรับปรุง
จากหลักการของ OECD และประยุกต$ตามขอจํากัดของประเทศไทย
คู(มือการวิเคราะห$ผลกระทบในการออกกฎหมายประกอบดวยรายละเอียดหลัก 3 ส(วน ไดแก(
1) กระบวนการออกกฎหมายและการจั ด ทํ า RIA ที่ เ หมาะสม 2) รายการ (checklist) ที่ ต อง
ตรวจสอบประกอบการจัดทํา RIA และ 3) ขั้นตอนการวิเคราะห$ผลกระทบในการออกกฎหมาย

6.1 กระบวนการออกกฎหมายและการจัดทํา RIA ที่เหมาะสม
ตามหลักการของการจัดทํา RIA นั้นจะตองมีการทํา RIA ก(อนที่จะมีการร(างกฎหมาย
เพื่อที่จะวิเคราะห$ทางเลือกต(างๆ ในการแกไขปiญหาที่ทําใหมีดําริในการออกกฎหมาย โดยการศึกษา
ถึงผลดี ผลเสียของทางเลือกต(างๆ กระบวนการในการออกกฎหมายที่ดีควรจะตองใชเวลาในการ
ประเมินความจําเปนและทางเลือกต(างๆ ถึงรอยละ 50 ของเวลาทั้งหมด ใชเวลาในการจัดทําร(าง
กฎหมายรอยละ 25 ของเวลาทั้งหมด และใชเวลาผลักดันกฎหมายในกระบวนการทางนิติบัญญัติใน
รัฐสภาอีกรอยละ 25 ของเวลาทั้งหมด หากแต(ประสบการณ$ในประเทศที่กําลังพัฒนาโดยส(วนมาก
แลว จะใชเวลาร(างกฎหมายถึงรอยละ 80-90 ของเวลาทั้งหมด และมีการรับฟiงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับบุคคลภายนอกเฉพาะเมื่อมีร(างกฎหมายเรียบรอยแลวเท(านั้น ทําใหกฎหมายที่
ตราขึ้นมาไม(มีคุณภาพเท(าที่ควร เพราะการทํา RIA ในขั้นตอนสุดทายของการร(างกฎหมายทําใหไม(
สามารถเปลี่ยนแปลงหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายไดเพราะไดถูกออกแบบมาเรียบรอยแลว
กระบวนการประเมิ น ผลกระทบของกฎหมายควรกํ า หนดใหมี การจั ด รั บฟi งความคิ ด เห็ น
จํานวน 3 ครั้ง ครั้งแรกเปนการประเมินก(อนที่จะมีการยกร(างกฎหมาย เพื่อใหมีการตรวจสอบความ
จําเปนในการออกกฎหมาย ทางเลือกต(างๆ และเพื่อใหแนวทางในการกํากับดูแลหรือควบคุมของ
ภาครัฐตามที่ระบุไวในกฎหมายมีความเหมาะสม กล(าวคือ เปนประโยชน$โดยรวมต(อสาธารณะ เมื่อมี
การยกร( า งกฎหมายแลว ควรมี การจั ด ทํ า การประเมิ น ผลกระทบของกฎหมายอี กสองครั้ ง เพื่ อ
ประเมินทางเลือกในการกํากับดูแล โดยการประเมินในขั้นตอนนี้จะเปนการเปรียบเทียบผลประโยชน$
และตนทุนของทางเลือกต(างๆ และเพื่อประเมินร(างกฎหมายในภาพรวม (ดูรูปที่ 6.1)
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รูปที่ 6.1 กระบวนการในการออกกฎหมายที่เหมาะสม

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

6.2 รายการ (checklist) ที่ตองตรวจสอบประกอบการจัดทํา RIA
การจัดทํา RIA มีขอควรพิจารณาในแต(ละขั้นตอนเพื่อใชวิเคราะห$ตรวจสอบประกอบการ
จัดทําดังต(อไปนี้
วัตถุประสงคในการออกกฎหมาย
การจัดทํา RIA ตองสามารถอธิบายถึงผลลัพธ$ที่ตองการใหเกิดขึ้นว(ามีอะไรบาง เกี่ยวของกับ
นโยบายรัฐบาลหรือไม( อย(างไร
ลักษณะของปmญหาที่ตองการแกไข
การวิ เ คราะห$ ใ นส( ว นนี้ จ ะประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงของปi ญ หาที่ ต องการจะแกไขดวย
กฎหมายโดยพิจารณาถึงประเด็นดังต(อไปนี้
- กลุ(มสังคมที่ไดรับความเดือดรอน เช(น กลุ(มผูมีรายไดนอย กลุ(มผูสูงอายุ กลุ(มธุรกิจ
ขนาดย(อม ฯลฯ
- ขนาดของกลุ(มดังกล(าวว(ามีจํานวนสมาชิกมากนอยเพียงใด
- ลักษณะของปiญหาที่กลุ(มสังคมเหล(านี้ตองเผชิญ
- ลักษณะความรุนแรงของปiญหา
- ช(วงระยะเวลาของปiญหาว(ามีลักษณะชั่วคราว หรือถาวร
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การศึ กษาวิ เ คราะห$ ในส( ว นนี้ จ ะใหภาพถึ งลั กษณะและความรุ น แรงของปi ญ หาที่ ต องการ
กฎหมายเขามาแกไขโดยมีขอมูล เชิงประจักษ$ สนับสนุน ในทางปฏิบัติเ ปนการยากที่ จะระบุไดว( า
ปi ญ หาขนาดใหญ( เ พี ย งใดจึ ง สมควรที่ จ ะมี ก ารออกกฎหมายใหม( อย( า งไรก็ ดี การพิ จ ารณาถึ ง
ความจําเปนในการออกกฎหมายอาจใชปiจจัยเหล(านี้ประกอบการตัดสินใจ
- ขอจํากัดของภาครัฐในการบังคับใชกฎหมายไดอย(างมีประสิทธิภาพ หากมีแนวโนม
ว(า การบังคับใชร(างกฎหมายดังกล(าวจะตองใชงบประมาณและบุคลากรจํานวนมาก
เมื่อเทียบกับความรุนแรงของปiญหาอาจไม(คุมค(า
- ขนาดและความรุ น แรงของปi ญ หาเที ย บกั บ กรณี ปi ญ หาอื่ น ๆ ที่ จํ า เปนตองมี
การบัญญัติกฎหมายใหม(เช(นเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถจัดลําดับความจําเปนและ
เร(งด(วนในการตรากฎหมายและในการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐในการผลักดัน
และในการบังคับใชกฎหมาย ความสามารถของคนในกลุ(มที่ไดรับผลกระทบในการ
แกไขปi ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ไดเอง เช( น ปi ญ หาการจั ด สรรทรั พ ยากรน้ํ าในพื้ น ที่ อ าจไม(
จําเปนตองมีกฎหมายที่ระบุวิธีการจัดสรรที่เปนธรรม หากชุมชนทองถิ่นสามารถ
ตกลงกันเองได
- ปiญหาที่เกิดขึ้นเปนปiญหาที่ส(งผลกระทบในระยะยาวหรือเปนเพียงปiญหาชั่วคราวที่
เกิดจากปiจจัยภายนอก กฎหมายหลายฉบับมักออกมาเพื่อแกปiญหาชั่วคราวเท(านั้น
หากแต(สรางภาระตนทุนแก(ภาครัฐอย(างถาวร
หากพิจารณาจากประเด็นดังกล(าวขางตนแลวเห็นว(าควรมีการออกกฎหมายใหม( ขอพิจารณา
ต(อไปคือ การออกกฎหมายใหม(จะตองช(วยแกไขปiญหาที่เกิดขึ้นไดโดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นและ
ทางเลือกในการแกไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดวย กล(าวคือ ผลประโยชน$ที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย
จะตองมากกว(าตนทุนที่เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงสมาชิกในสังคมทั้งหมด ไม(ใช(เพียงกลุ(มบุคคลบางกลุ(มที่
ไดรับผลกระทบเท(านั้น
รายละเอียดของรKางกฎหมาย อํานาจในการออกกฎหมาย กลุKมผูที่จะไดรับผลกระทบ และ
แนวทางในการบังคับใช
เนื้อหาส(วนนี้เปนการอธิบายประเด็นที่สําคัญที่ตองการจะบัญญัติไวในร(างกฎหมายเพื่อแกไข
ปiญหาที่กล(าวไวในหัวขอขางตน รวมทั้งหน(วยงานที่มีอํานาจในการออกกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมาย และมีการระบุบทลงโทษหากไม(ปฏิบัติตามหรือไม( อย(างไร
ส(วนกลุ( มผูไดรับผลกระทบจะตองครอบคลุมถึงกลุ(มผูบริโ ภค กลุ(มนักเรียน กลุ(มผู สูงอายุ
รัฐบาล กลุ(มธุรกิจขนาดใหญ( ขนาดย(อม กลุ(มสาธารณะ เปนตน ซึ่งหมายรวมถึงผูที่ไดรับผลกระทบ
จากปiญหาที่เกิดขึ้นและผูที่จะไดประโยชน$จากการออกกฎหมายนี้
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การประเมินผลประโยชนและตนทุนของกฎหมาย
หลังจากการจําแนกกลุ(มผูที่ไดรับผลกระทบแลว จะตองทําการประเมินผลประโยชน$และ
ตนทุนของกฎหมายในแต(ละมิติ อาทิ ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เปนตน โดยจะตองจําแนก
ผลประโยชน$และตนทุนที่แต(ละกลุ(มที่ไดรับผลกระทบจะไดรับจากการออกกฎหมาย (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในตารางที่ 2.2)
การเปรียบเทียบผลประโยชนและตนทุนในการออกกฎหมาย
ขอมู ล ที่ ใ ชในการเปรี ย บเที ย บผลประโยชน$ แ ละตนทุ น ในการออกกฎหมายและการใช
เครื่องมืออื่นๆ สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก( ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ
ขอมูลเชิงปริมาณจะถูกนําเสนอในรูปของตัวเลข ซึ่งมีประโยชน$ต(อผูกําหนดนโยบายเนื่องจากเปน
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห$ขนาดของผลประโยชน$และตนทุนใหเขาใจไดง(าย โดยเฉพาะ
หากผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น สามารถคํ า นวณไดเปนจํ า นวนเงิ น จะทํ าใหสามารถเปรี ย บเที ย บตั ว เลข
ผลกระทบของการออกกฎหมายหรือกฎหมายที่ต(างกันได ดังนั้น ผูประเมินจึงควรเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณในดานต(างๆ อาทิ ขนาดของปiญหา ตนทุนในการออกกฎหมาย ผลประโยชน$ที่คาดว(าจะ
ไดรับ เปนตน อย(างไรก็ตาม ประสบการณ$ของหลายกรณีพบว(าไม(สามารถเก็บขอมูลในเชิงปริมาณได
ครบทุ ก ขั้ น ตอน จึ ง จํ า เปนตองใชขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพประกอบการวิ เ คราะห$ ผ ลกระทบดวย แต(
การวิเคราะห$ขอมูลเชิงคุณภาพจะคํานวณไดค(อนขางยาก จึงตองมีการนําเสนอขอมูลใหชัดเจนและ
ตรงประเด็นที่สุด
การวิเคราะห$ผลประโยชน$และตนทุนที่มีการใชอย(างแพร(หลายมี 3 วิธี คือ การวิเคราะห$
ผลประโยชน$และตนทุนในการออกกฎหมาย (Benefit-Cost Analysis หรือ BCA) การวิเคราะห$
ตนทุนในการออกกฎหมายอย(างเดียว (Cost-effectiveness analysis หรือ CEA) และการวิเคราะห$
Multi-criteria analysis (MCA)
ทางเลือกอื่น
เมื่ อไดผลการประเมิ น ผลดี ผ ลเสี ย ของร( า งกฎหมายแลว ขั้ น ตอนต( อไปคื อการวิ เ คราะห$
ทางเลือกอื่นๆ ซึ่ งสามารถทดแทนการออกกฎหมายได ซึ่งอาจมี หลากหลาย แต( ทางเลือกที่มักจะ
สามารถใชทดแทนการออกกฎหมายไดแก(
• การใหขอมูลข(าวสารผ(านการประชาสัมพันธ$กับประชาชนเพื่อที่จะใหตระหนักถึง
ปiญหา
• ใหขอมูลในรายละเอียดแก(ผูบริโภคโดยตรงเพื่อที่จะสามารถคุมครองตนเองได
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• กําหนดใหผูขายสินคาจะตองชี้แจงความเสี่ยงในการใชสินคาแก(ผูบริโภคก(อนที่จะ
จําหน(ายสินคาดังกล(าว
• กําหนดใหสินคาดังกล(าวตองเสียภาษีสรรพสามิตเพื่อลดปริมาณของอุปสงค$ดังกล(าว
• ใหการอุ ด หนุ น เพื่ อ ที่ จ ะใหผู บริ โ ภคเลื อ กใชสิ น คาที่ ป ลอดภั ย ต( อ สุ ข ภาพ หรื อ
สิ่งแวดลอม
• ส(งเสริมใหสมาคมการคาออกกฎหมายเพื่อใหสมาชิกสมาคมปฏิบัติตาม
ทางเลือกต(างๆ ที่นําเสนอมาขางตนนี้ แตกต(างกันที่ระดับและรูปแบบของการแทรกแซงของ
ภาครั ฐ บางทางเลื อก เช( น การสนั บ สนุ น ใหภาคเอกชนออกแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ แกไขปi ญ หา เปน
ทางเลือกที่มีการแทรกแซงของภาครัฐนอยที่สุด เนื่องจากรัฐมักมีแนวโนมที่จะใชอํานาจมหาชนใน
การแกไขปiญหาโดยขาดการคํานึงถึงความจําเปน และตนทุนในการบังคับใชกฎหมายหรือระเบียบที่
สรางขึ้นมา การพิจารณาทางเลือกอื่นๆ จึงมีความสําคัญในการกลั่นกรองมิใหมีการตรากฎหมายที่
คุมเขมเกินไป ทําใหเกิดการบิดเบือนของตลาด ธุรกิจตองแบกรับภาระตนทุนในการปรับตัวใหเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎหมาย และภาครัฐเองมีตนทุนค(าใชจ(ายในการบังคับใชกฎหมายโดยไม(จําเปน
เปรียบเทียบความคุมคKาของทางเลือกอื่นๆ
เมื่ อ มี ก ารกํ า หนดทางเลื อ กอื่ น ๆ และมี ก ารประเมิ น ผลดี ผ ลเสี ย ของแต( ล ะทางเลื อกแลว
ขั้นตอนต(อไปคือการนําผลการประเมินผลกระทบของร(างกฎหมายที่เสนอและของทางเลือกต(างๆ มา
เปรียบเทียบกัน การเปรียบเทียบความคุมค(าของแต(ละทางเลือกนั้นจะตองมีความชัดเจน และผล
การประเมินของทุกทางเลือกควรที่จะมีการนําเสนอในหน(วยเดียวกัน เช(น เปนหน(วยของเงินตรา
เปนตน
อธิบายขั้นตอนในการรับฟmงความคิดเห็นจากผูมีสKวนไดเสีย
เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนในการรับฟiงความเห็นสาธารณะเปนองค$ประกอบที่สําคัญ
ของการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมาย เพื่อที่จะใหกฎหมายที่จัดทําขึ้นมานั้นอยู(บนพื้นฐาน
ของขอมูลที่ครบถวนและรอบดาน จึงตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการมากกว(าที่ปรากฎใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าดวยการรับฟiงขอคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนระเบียบที่
ออกแบบมาเพื่อใชกับการรับฟiงความเห็นของประชาชนในกรณีของโครงการขนาดใหญ(ของภาครัฐ
มิใช(ในการจัดทําร(างกฎหมาย
หลักการที่สําคัญในการรับฟiงความคิดเห็นของสาธารณชนในการจัดทํากฎหมายที่กําหนดขึ้น
โดย OECD มีทั้งหมด 8 ขอ ไดแก(

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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(1)

การรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะจะตองเปนขอบังคับโดยไม(มีขอยกเวนและไม(
ขึ้นอยู(กับดุลยพินิจของหน(วยงานราชการใดๆ

(2) การรับฟiงความเห็นตองดําเนินการก(อนที่จะมีการยกร(างกฎหมาย
(3) การรับฟiงความเห็นจะตองมีแนวทางในการดําเนินการในรายละเอียดที่เปนรูปธรรมใน
รูปแบบของ “คู(มือ” การจัดรับฟiงความเห็นสาธารณะที่ออกแบบดวยหน(วยงานกลาง
(4) ประชาชนทุกคนสามารถเขาร(วมได
(5) ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือขอมูลใดๆ ที่ไดรับจากเวทีการแสดงความเห็นจะตองมี
การบันทึกไวและตองเผยแพร(แก(สาธารณชนทางเว็บไซต$
(6) หน(วยงานที่เสนอกฎหมายจะตองตอบขอคิดเห็น หรือ ขอซักถามต(างๆ ที่ไดรับต(อทั้ง
สาธารณะและต(อผูที่แสดงความเห็นนั้นๆ เปนลายลักษณ$อักษร
(7) ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ ขอมูลใดๆ ที่ไดรับจะตองบันทึกไวในรายงานผลกระทบ
ของกฎหมายดวย
(8) มีหน(วยงานกลางที่ตรวจสอบคุณภาพของการรับฟiงความเห็นสาธารณะของหน(วยงาน
ราชการต(างๆ
แหลKงขอมูล
ขอมูลที่นํามาประกอบในการทํา RIA สามารถแบ(งไดเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลปฐมภูมิ และ
ขอมู ลทุ ติย ภูมิ ขอมู ลปฐมภูมิหมายถึงขอมูล ที่มีการจัด เก็ บขึ้ นมาเพื่อการประเมิ นโดยเฉพาะ เช( น
การทําการสํารวจ (survey) การทําแบบสอบถาม (questionnaire) การระดมสมอง การรับฟiง
ความคิ ด เห็ น เปนตน ขอมู ล ทุ ติ ย ภู มิ หมายถึ ง ขอมู ล ที่ มี อ ยู( แ ลว โดยอาจเปนขอมู ล ที่ จั ด เก็ บ
โดยหน( ว ยงานอื่ น ๆ ของรั ฐ เช( น ขอมู ล ของสภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมเห( งชาติ ธนาคารแห( ง
ประเทศไทย หรือ สํานักงานสถิติแห(งชาติ เปนตน

6.3 ขั้นตอนการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
การจัดทํารายงาน RIA ประกอบร(างกฎหมายนั้นควรประกอบดวยรายละเอียดการวิเคราะห$
ผลกระทบในการออกกฎหมายดังตัวอย(างในแบบฟอร$มต(อไปนี้
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เหตุผลและขอจํากัดในการใชเครื่องมือ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5.2 การประมาณการตนทุน
5.2.1 ตนทุนของหน(วยงานรัฐ
รายการตนทุน
จํานวนรายการที่ตองดําเนินการ
จํานวนเจาหนาที่ของรัฐที่ใชในการดําเนินการจากการออกกฎ
ชั่วโมงที่ใชในการดําเนินการต(อหน(วย
ค(าจางเจาหนาที่ของรัฐที่เพิ่มขึ้นต(อป^
ชั่วโมงที่ใชในการดําเนินการต(อป^
ตนทุนสวัสดิการอื่นๆ สําหรับเจาหนาที่
ตนทุนดานการบริหารจัดการ
ตนทุนต(อชั่วโมงทั้งหมด
ตนทุนของรัฐบาลทั้งหมด
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5.2.2 ตนทุนของผูบริโภค
รายการตนทุน

รายละเอียด

ตนทุนทางตรง
จํานวนรายการที่ตองดําเนินการ
ตนทุนดานการบริหารจัดการ
รวมตนทุนทางตรง
ตนทุนทางออม
จํานวนรายการที่ตองดําเนินการ
ชั่วโมงที่ใชในการดําเนินการต(อหน(วย
ตนทุนค(าเสียเวลาในการดําเนินการต(อชั่วโมง
รวมตนทุนทางออม
รวมตนทุนทั้งหมด

5.3 การประมาณการผลประโยชน$
5.3.1 ผลประโยชน$ที่คํานวณไดเชิงปริมาณ (ถามี โปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5.3.2 ผลประโยชน$เชิงคุณภาพ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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6. ทางเลือกอื่น
6.1 รายละเอียดผลกระทบของแต(ละทางเลือก
6.1.1 ไม(ดําเนินการใดๆ เลย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.1.2 การใหขอมูลข(าวสารแก(ผูที่เกี่ยวของแทนการออกกฎ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.1.3 การทําขอตกลงระหว(างผูที่เกี่ยวของบนพื้นฐานของความสมัครใจ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.1.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.2 การประเมินผลกระทบของแต(ละทางเลือก
รายการ

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

กลุ(มที่ไดรับผลกระทบ
ขอเสนอในการช(วยแกไขปiญหาที่มีอยู(
หน(วยงานที่รับผิดชอบ
ตนทุนและประโยชน$
วิธีการนําไปสู(ผลลัพธ$
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7. เปรียบเทียบความคุมคKาของทางเลือกอื่นๆ
ตนทุนและผลประโยชน

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ตนทุน
0
ผลประโยชน6

รวมผลประโยชนสุทธิ

0
0
0
0
0

8. การรับฟmงความคิดเห็นจากผูมีสKวนไดเสีย
การจัดรับฟiงความคิดเห็นตองดําเนินการจํานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เปนการประเมินก(อนที่จะมีการยกร(างกฎหมาย เพื่อใหมีการตรวจสอบความจําเปนในการ
ออกกฎหมาย ทางเลือกต(างๆ และเพื่อใหแนวทางในการกํากับดูแลหรือควบคุมของภาครัฐตามที่ระบุ
ไวในกฎหมายมีความเหมาะสม เปนประโยชน$โดยรวมต(อสาธารณะ
ครั้งที่ 2 เปนการประเมินเมื่อมีการร(างกฎหมาย เพื่อประเมินทางเลือกในการกํากับดูแล โดยการ
ประเมินในขั้นตอนนี้จะเปนการเปรียบเทียบผลประโยชน$และตนทุนของทางเลือกต(างๆ
ครั้ งที่ 3 เปนการประเมิ นในขั้ น ตอนหลั งการยกร( า งกฎหมายแลว เพื่อเตรี ย มออกกฎหมาย และ
ประเมินร(างกฎหมายในภาพรวม

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

6-13

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

การจัดรับฟmงความคิดเห็น

วิธีการรับฟiงความคิดเห็น (อาทิ การประกาศรับฟiง
ความคิดเห็นผ(านสื่อ การเวียนร(างกฎหมายหรือ
ระดมสมองเฉพาะกับกลุ(มผูมีส(วนไดเสีย การจัดทํา
ประชาพิจารณ$)
หัวขอและวัตถุประสงค$ในการประชุม
ช(วงเวลาการจัดประชุม (ก(อนการจัดทําร(าง
กฎหมาย หรือหลังจากจัดทําร(างกฎหมายกีส่ ัปดาห$)
จํานวนผูเขาร(วม (ระบุรายละเอียดขอมูลผูเขาร(วม
อาทิ กลุ(มผูที่ไดรับผลกระทบ หน(วยงานที่เกี่ยวของ
ตําแหน(งหนาที่ จังหวัด ฯลฯ)
ระยะเวลาการประชุม
สถานที่
จํานวนผูแสดงความคิดเห็น
สรุปขอคิดเห็นของแต(ละคน
การเปOดเผยขอมูลต(อสาธารณะ

ครั้งที่ 1
(การประเมิน
ความจําเปhนใน
การกํากับดูแล)

ครั้งที่ 2
(การยกรKาง
กฎหมาย)

ครั้งที่ 3
(การออก
กฎหมาย)

0
0
0
0

9. แหลKงขอมูล
แหลKงขอมูล

รายละเอียด

ขอมูลปฐมภูมิ
- การทําการสํารวจ
- การรับฟiงความคิดเห็น
ขอมูลทุติยภูมิ
- ขอมูลของหน(วยงานราชการอื่นๆ
- การทบทวนวรรณกรรม
- การวิเคราะห$ประสบการณ$ใน
ต(างประเทศ
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10. เอกสารแนบ
กรุณาแนบเอกสารตามรายละเอียดต(อไปนี้มาพรอมกับรายงานการจัดทํา RIA

จดหมายแสดงความคิดเห็นอย(างเปนทางการของกลุ(มผูที่มีส(วนไดเสียทุกกลุ(มจาก
การประชุมทั้ง 3 ครั้ง
2. สรุปประเด็นจากการรับฟiงความคิดเห็นทั้ง 3 ครั้ง และ การโตตอบและอธิบาย
เกี่ยวกับประเด็นหรือขอสงสัยของสาธารณชนของหน(วยงานที่เปนผูเสนอกฎหมาย
3. เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายในลักษณะเดียวกันในต(างประเทศ และการศึกษาผลดี
หรือขอจํากัดในการบังคับใช
1.
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 รายชื่อรKางกฎหมายที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ไดมีขอเสนอตKอรัฐบาล (พ.ศ. 2555-2556)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับร(างกฎหมายว(าดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาส(ง
การปรับปรุงแกไขร(างกฎหมายว(าดวยการประกันสังคม
การปรับปรุงแกไขร(างกฎหมายว(าดวยการเขาชื่อเสนอร(างกฎหมาย
เรื่องกฎหมายว(าดวยขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาระหว(างประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐
ของรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง การปรับปรุงแกไขกฎหมายว(าดวยแรงงานสัมพันธ$
เรื่อง แนวทางในการตรากฎหมายว(าดวยการชุมนุมสาธารณะ
เรื่องการคาปลีกสมัยใหม(กับการปLองกันการผูกขาด
การปรับปรุงกฎหมายว(าดวยการแข(งขันทางการคา
ร(างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .....
ร(างพระราชบัญญัติว(าดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... (ฉบับเดือนกุมภาพันธ$ ๒๕๕๕)
เรื่อง การพัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส$เชิงอิเล็กทรอนิกส$
ร(างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
ร(างรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ... )
ร(างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส(งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. ....
เรื่อง ร(างกฎหมายโดยการเขาชื่อของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย
เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติว(าดวยการปรองดองแห(งชาติ พ.ศ. ....
เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติว(าดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
(ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕)
เรื่อง การเสนอร(างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค$ พ.ศ. ....
เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติส(งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห(งชาติ พ.ศ. ....
เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย$แผนไทย พ.ศ. ....
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23. เรื่อง การตรากฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ.
๒๕๕๓
24. เรื่อง ขอใหชะลอร(างพระราชบัญญัติ ๓ ฉบับ
25. เรื่อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ$ พ.ศ. ....
26. เรื่อง พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว(างประเทศ พ.ศ. ....
27. เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว(าดวยการตรวจเงินแผ(นดิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
28. เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
29. เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการราย
พ.ศ. ....
30. เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
31. เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติการใหเอกชนร(วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
32. เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติองค$การอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ....
33. เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส(งขามพรมแดน
พ.ศ. ....
34. เรื่อง พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว(าดวยการอนุวัติการตามความตกลงว(า
ดวยการอํานวยความสะดวกในการขนส(งขามพรมแดนภายใน
อนุภูมิภาคลุ(มน้ําโขงตอนบน)
35. เรื่อง ร(างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
36. เรื่อง กระบวนการยุติธรรมดานแรงงานและร(างขอกําหนดศาลแรงงานว(าดวย
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ....
37. เรื่อง การกําหนดใหมีการต(ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
38. เรื่อง การปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต
39. เรื่อง กฎหมายที่ตองอนุวัตการตามรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐
40. เรื่อง การทบทวนกฎหมายที่ตราโดยสภานิติบัญญัติแห(งชาติ ๒๕๕๐

ผ-2

ภาคผนวก

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห$ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

ภาคผนวกที่ 2 รายชื่อรKางพระราชบัญญัติที่มีการจัดทํารายงาน RIA พ.ศ. 2555-2556
1

ร(างพระราชบัญญัตสิ (งเสริมและอนุรักษ$พันธุ$สัตว$พื้นเมือง พ.ศ. ....

2

ร(างพระราชบัญญัตคิ ุมครองพันธุ$พืช (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

3

ร(างพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายราชการ พ.ศ. ....

4

ร(างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแก(น พ.ศ. ....

5

ร(างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

6
7

ร(างพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนส(งของประเทศ
พ.ศ. ....
ร(างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

8

ร(างพระราชบัญญัติการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. ....

9

ร(างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย(างเปนธรรม พ.ศ. ....

10

ร(างพระราชบัญญัตปิ Lองกันและปราบปรามองค$กรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ....

11

ร(างพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

12

ร(างพระราชบัญญัตสิ ถาบันวัคซีนแห(งชาติ พ.ศ. ....

13

ร(างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

14

ร(างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ พ.ศ. ....

15

ร(างพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

16

ร(างพระราชบัญญัตศิ ุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

17

ร(างพระราชบัญญัติข(าวกรองแห(งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

18

ร(างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยกาฬสินธุ$ พ.ศ. ....

19

ร(างพระราชบัญญัตบิ ริหารการขนส(ง พ.ศ. ....

20

ร(างพระราชบัญญัติองค$การมหาชน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

21

ร(างพระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร$ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

22

ร(างพระราชบัญญัตสิ (งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....

23

ร(างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

24

ร(างพระราชบัญญัตมิ าตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ....

25

ร(างพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการคา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

26

ร(างพระราชบัญญัตเิ หรียญพิทักษ$ไท พ.ศ. ....

27

ร(างพระราชบัญญัตริ ถยนต$ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

28

ร(างพระราชบัญญัตสิ ัญชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผ-3
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29

ร(างพระราชบัญญัตคิ วามร(วมมือระหว(างประเทศในทางแพ(งว(าดวยการละเมิดอํานาจปกครองเด็ก พ.ศ. ....

30

ร(างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

31

ร(างพระราชบัญญัติวา( ดวยการมีสว( นร(วมของประชาชนในการบริหารงานขององค$กรปกครองส(วนทองถิ่น พ.ศ. ....

32

ร(างพระราชบัญญัตสิ ถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

33

ร(างพระราชบัญญัติวา( ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับการบันทึกภาพยนตร$ในโรงภาพยนตร$ พ.ศ. ....

34

ร(างพระราชบัญญัตจิ ดแจงการพิมพ$ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

35

ร(างพระราชบัญญัตมิ าตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ. ....

36

ร(างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

37

ร(างพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการนครแม(สอด พ.ศ. ....

38

ร(างพระราชบัญญัตมิ าตราชั่งตรวงวัด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

39

ร(างพระราชบัญญัตฝิ นหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. ....

40

ร(างพระราชบัญญัตคิ วบคุมการใชสารและวิธีการตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ....

41

ร(างพระราชบัญญัติการแข(งขันทางการคา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

42

ร(างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย$และตลาดหลักทรัพย$ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

43

ร(างพระราชบัญญัติการขนส(งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

44

ร(างพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

45

ร(างพระราชบัญญัติการใหเอกชนร(วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....

46

ร(างพระราชบัญญัตมิ าตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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ภาคผนวกที่ 3
สรุปประเด็นการประชุมระดมความคิดเห็นวันที่ 10 เมษายน 2557
ผูเขารKวมประชุม
ประกอบดวยตัวแทนจากหน(วยงานราชการ องค$กรอิสระ และเอกชน จํานวน 24 คน ไดแก(
• ธนาคารแห(งประเทศไทย
• สถาบันพระปกเกลา
• สถาบันพัฒนาสยาม
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ
• สํานักงานการตรวจเงินแผ(นดิน
• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
• สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• สํานักงานศาลปกครอง
• สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
• สมาคมส(งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สรุปความเห็นของที่ประชุม
• ขอบเขตในการประเมินผลกระทบของกฎหมายควรครอบคลุมถึงกฎหมายหลักและ
กฎหมายรองดวย โดยอาจเลือกกฎหมายที่มีผลกระทบกับประชาชนหรือคนส(วนใหญ(
มากที่สุดมาจัดทํา RIA ก(อน หรืออาจจัดลําดับความสําคัญของกฎหมายลําดับรองตาม
กลุ(มประเภทของเรื่องที่มีความสําคัญในแต(ละช(วงเวลา เช(น กฎหมายเกี่ยวกับภาษี
เปนตน (เปนขอคิดเห็นที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายงาน)
• กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะควรมีการจัดประชุมเพื่อ
รับฟiงความคิดเห็นกี่ครั้ง ในขั้นตอนใดบางนั้น ตัวแทนบางท(านเห็นว(าควรขึ้นอยู(กับ
ประเด็นและความซับซอนของปiญหา ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ(านมาขึ้นอยู(กับความเร(งรีบ
ในการผลักดันกฎหมาย ในขณะที่ตัวแทนบางท(านเห็นว(าการรับฟiงความคิดเห็นควร
ดําเนินการหลังจากที่มีการกําหนดเปLาประสงค$ของการทํา RIA และสามารถจําแนก

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

•

•

•

•

•

ผ-6

กลุ(มผู ที่ไดรับผลกระทบไดอย(า งชัด เจนแลว (เปนขอคิดเห็นที่ ไม(ไดเพิ่มเติมไวใน
รายงาน)
การรับฟiงความคิดเห็นควรหมายถึงการมารับฟiงความคิดจากทั้ง 2 ฝqาย และแสดง
ความเห็นจากทั้ง 2 ฝqาย ทั้งฝqายที่จัดรับฟiงความคิดเห็น (รัฐบาล) และภาคส(วนอื่นๆ ที่
ถูกเชิญ (เปนขอคิดเห็นที่ไม(ไดเพิ่มเติมไวในรายงาน)
หน(วยงานของรัฐส(วนใหญ(จะมอบหมายใหฝqายกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวง
แต(ละกระทรวงเปนผูจัดทํารายงาน RIA ซึ่งปiญหาที่พบคือเจาหนาที่ฝqายกฎหมายอาจ
ไม(มีขอมูล ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญในการจัดทํารายงานและการวิเคราะห$ขอมูล
ผลกระทบในเชิงลึก ดังนั้น การจัดทํารายงาน RIA ควรเกิดจากความร(วมมือของ
หน(วยงานภายในองค$กรหลายฝqาย รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควรจัดทํา
คู(มือแนะนําการทํารายงาน RIA ใหกับหน(วยงานรัฐอย(างละเอียด (เปนขอคิดเห็นที่
สอดคลองกับเนื้อหาในรายงาน)
ความเห็ น ในประเด็ นเรื่องหน( วยงานกลางที่รั บ ผิด ชอบในการส( งเสริม ติ ด ตามและ
ตรวจสอบการประเมินผลกระทบของกฎหมายควรเปนหน(วยงานใด และมีบทบาท
อย(างไรนั้น ตัวแทนบางท(านเห็นว(าควรเปนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเช(นเดิม
บางท(านเห็นว(าควรเปนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในขณะที่บางท(านเห็นว(าควรมี
การจัดตั้งเปนองค$กรอิสระขึ้นมาเฉพาะเพื่อตรวจสอบการบังคับใชกฎหมายและการ
จัดทํา RIA นี้โดยไม(ควรมีสถานะเปนหน(วยงานราชการเพราะอาจเกิดปiญหาการเลือก
ปฏิบัติได (เปนขอคิดเห็นที่ไม(ไดเพิ่มเติมไวในรายงาน)
การสรางแรงจูงใจในการจัดทํารายงาน RIA โดยกําหนดใหเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของหน(วยงานภาครัฐซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการถือเปนสิ่งที่ดี แต(อาจเกิดผลกระทบในเชิงลบหากหน(วยงานของ
รัฐใหความสําคัญกับการจัดทํา RIA เพียงมองว(าเปนการเพิ่มคะแนนผลการประเมิน
มากกว(าที่จะมองเห็นความสําคัญของการร(างกฎหมาย (เปนขอคิดเห็นที่ไม(ไดเพิ่มเติม
ไวในรายงาน)
หน(วยงานของรัฐอื่นๆ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห(งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ควรมีบทบาทในการสนับสนุนและใหความร(วมมือในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในกระบวนการจัดทํารายงาน RIA ใหมากยิ่งขึ้น
(เปนขอคิดเห็นที่ไม(ไดเพิ่มเติมไวในรายงาน)

ภาคผนวก

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห$ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

ขอสังเกตุของคณะผูวิจัย
• จากการประชุมครั้งนี้พบว(า หน(วยงานของรัฐส(วนใหญ(ยังไม(ค(อยมีความเขาใจใน
แนวคิ ด และกระบวนการในการจั ด ทํ า รายงาน RIA เท( า ที่ ค วร ซึ่ ง อาจส( งผลให
หน(วยงานของรัฐไม(เห็นความสําคัญของการจัดทํารายงาน RIA และอาจดําเนินการ
จัดทํารายงาน RIA อย(างไม(มีประสิทธิภาพ หากหน(วยงานของรัฐเกิดความเขาใจและ
เห็นความสําคัญของการจัดทํารายงาน RIA และมีการใหความรูในการจัดทํารายงาน
RIA อย(างเปนระบบ จะทําใหการจัดทํารายงาน RIA มีคุณภาพมากขึ้น

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ภาคผนวกที่ 4
สรุปประเด็นการประชุมสัมมนา วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
ผูเขารKวมประชุม
ประกอบดวยตัวแทนจากหน(วยงานราชการ องค$กรอิสระ และสถาบันการศึกษา จํานวน 51 คน ไดแก(
• กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม
• สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• ธนาคารแห(งประเทศไทย
• สถาบันพระปกเกลา
• สํานักกฎหมาย สภาผูแทนราษฎร
• สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย$และตลาดหลักทรัพย$
• สํานักงานการตรวจเงินแผ(นดิน
• สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
• สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม
• สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ
• สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
• สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ$
• สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
• สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
• สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• สํานักงานศาลปกครอง
• มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สรุปความเห็นของที่ประชุม
• นัก กฎหมายในกระทรวงจํา แนกเปน 3 ประเภทคือดู แลดานวิ นั ย คดี และการจั ด ทํ า
กฎหมาย ซึ่งนักกฎหมายที่สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแต(ละกระทรวงจะเหมาะกับการ

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

จัดทํารายงาน RIA เพราะมีหนาที่ในการจัดทํา และตรวจสอบร(างกฎหมายของกระทรวง
นั้ น ๆ โดยไม( ไ ดเปนคนกุ ม อํ า นาจกฎหมายเอง (เปนขอคิ ด เห็ น ที่ ไม( ไดเพิ่ ม เติ มไวใน

รายงาน)
• การตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจะมีขั้นตอนการตรวจสอบที่เขมขน ส(วน
กฎหมายลูกหากเปนพระราชกฤษฎีกายังมีระบบการตรวจสอบที่ค(อนขางเขมขนลดลงมา
โดยผ(านสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในขณะที่
การออกประกาศ กฎกระทรวงตามอํ า นาจรั ฐ มนตรี ว( า การกระทรวงจะมี ร ะบบการ
ตรวจสอบที่นอยกว(าโดยอาศัยกฎหมายแม(บทที่ใหอํานาจไว (เปนขอคิดเห็นที่ไม(ได

เพิ่มเติมไวในรายงาน)
• ตัวแทนจากสํานักงานผูตรวจการแผ(นดินเห็นว(าควรใส(ชื่อของสํานักงานผูตรวจการแผ(นดิน
ไวในรายชื่อของหน(วยงานที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายดวยเพราะมีหนาที่
ในการเสนอใหมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ ปนปi ญ หาต( อ ประชาชน ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน
ผูตรวจการแผ(นดินมีการประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อ
ดําเนินการดังกล(าวอย(างเปนระบบ (เปนขอคิดเห็นที่ไม(ไดเพิ่มเติมไวในรายงาน)
• ตัวแทนบางท(านเห็นว(าการจัดทํา RIA ควรบัญญัติเปนกฎหมายที่มีบทบังคับอย(างจริงจัง
เพื่อใหมีเกณฑ$ในการตรวจสอบและมีหน(วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ (เปนขอคิดเห็น

ที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายงาน)
• การมีองค$กรตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจเปนเรื่องที่สําคัญมากที่สุด และการกําหนด
วิธีการทํา RIA จะตองไม(ยากเกินไป มิฉะนั้นจะไม(มีใครทํา หาก RIA จัดทําอย(างสวยหรู
แต(องค$กรตรวจสอบไม(มีคุณภาพ จะทําให RIA กลายเปนเอกสารที่อยู(บนหิ้งเท(านั้น (เปน

ขอคิดเห็นที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายงาน)
• จากประสบการณ$การจัดทํากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพบว(า
การจดทะเบียนคู(ชีวิตภาคประชาชนซึ่งใชเวลาในการรับฟiงความคิดเห็นกับกลุ(มบุคคลที่
เกี่ยวของนาน 2 ป^ แต(ใชเวลาเพียง 6 เดือนในการยกร(างกฎหมายเพราะไม(มีผูคัดคานแต(
อย(างใด ซึ่งแสดงใหเห็นว(าเราอาจไม(ตองปรับปรุงการจัดทํา RIA ทั้งระบบ เพียงแต(ขอใหมี
การรับฟiงความคิดเห็นที่จริงจัง (เปนขอคิดเห็นที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายงาน)
ขอสังเกตุของคณะผูวิจัย
• จากการประชุมครั้งนี้พบว(า หน(วยงานของรัฐส(วนใหญ(ยังไม(ค(อยมีความเขาใจในแนวคิด
และกระบวนการในการจัดทํารายงาน RIA เท(าที่ควร แต(บางหน(วยงานมีความเขาใจดี
พอสมควร ซึ่ ง หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบราชการโดยความร( ว มมื อ จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งมีการอบรมใหความรูความเขาใจกับหน(วยงาน
ของรัฐอย(างต(อเนื่องและทั่วถึง จะช(วยใหหน(วยงานของรัฐเห็นความสําคัญของการจัดทํา
รายงาน
RIA และสามารถจั ด ทํ า รายงาน RIA ไดอย( า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
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