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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึก ษากระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเ คราะหผ ลกระทบในการตรา
กฎหมาย หรือ RIA ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลียนี้
ไดรับการคนพบประเด็นสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเหมือนและความแตกตางในประเด็นตางๆ คือ
(1) การเริ่มตนและแนวคิดพื้นฐาน ซึ่งเปนที่เห็นไดชัดเจนวา ทุกประเทศตางยึดถือแนวคิดพื้นฐานที่
คลายคลึงกัน กลาวคือ การมุงที่จะใหการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของ และการใหมีกฎหมายนั้นอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหที่ดีและเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
บริหารประเทศ (2) วิธีดําเนินการ จากผลการศึกษานี้ เปนที่เห็นไดอยางชัดเจนถึงความแตกตางในเชิง
โครงสรางของกระบวนการและหนวยงานกํากับการดําเนินการ โดยวิธีดําเนินการของประเทศไทยนั้น
มีความแตกตางอยางชัดเจนกับ ของประเทศมาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลี ย
โดยประเทศมาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย ตางมีกระบวนการกลั่นกรองนับแต
เริ่ม ตน วา เรื่ องที่ ป ระสบปญ หาและตอ งการแกไ ขนั้น จํา เป นตอ งมี เ ขา สูก ระบวนการวิเ คราะห
ผลกระทบในการตรากฎหมายอย า งเต็ ม รู ป แบบหรื อ ไม อ ย า งไร ซึ่ ง จะเห็ น ได จ ากมี ก ารแยก
กระบวนการขั้นเริ่มตนและขั้นทําการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายหรือ RIA ออกจากกัน
อยางชัดเจนของประเทศมาเลเซีย ในขณะที่รัฐ นิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย แบงระดับชั้นการ
กลั่นกรองถึงสามชั้นดวยกัน แตสวนหนึ่งเปนการกลั่นกรองภายในสวนราชการ และระดับกระทรวง
เจาของเรื่องเอง (3) ประเภทของหัวขอหรือกฎหมายที่ตองทํา RIA ของประเทศไทยจะพบวา เปนการ
กําหนดกระบวนการที่มิไดกําหนดขอบเขตหรือขอยกเวนไว ณ ที่ใด ซึ่งนั่นหมายถึงกระบวนการ RIA
นี้จะถูกปรับใชกับ ทุกหัวขอที่จะเสนอใหมีรางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ในขณะที่ประเทศ
มาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเ วลส ประเทศออสเตรเลีย ไดกําหนดใหก ฎหมายทุกประเภทที่ตองเขาสู
กระบวนการ RIA เชนเดียวกันกับของประเทศไทยนั้นเอง ทั้งกฎหมายที่สําคัญและไมสําคัญ หรือ
กฎหมายแมบทหรือกฎหมายลําดับรอง ทวา ตองเปนประเภทที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนและรัฐ
ไมวาจะสามารถคํานวณเปนตัวเงินไดหรือไม แตอยางไรก็ดี ความแตกตางประการสําคัญประการหนึ่ง
คือ ทั้งสองประเทศไดกําหนดเงื่อนไขซึ่งเปนขอยกเวนที่ไมตองทํา RIA ไว นั่นหมายถึงการจัดทํา
ขอเสนอ หรือรางกฎหมายในบางลักษณะจะไมตองเขาสูกระบวนการกอนการตรากฎหมายเพื่อการ
วิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย ซึ่งการยกเวนดังกลาวก็มีขอกําหนดทางสารัตถะที่แตกตางกัน
ออกไป (4) ขั้นตอนพื้นฐานและ RIA Template สําหรับประเทศมาเลเซียเปนการกําหนดการตาม
กระบวนการในระหวา งหนว ยงานและสถาบั นเพิ่ ม ผลผลิต แหง ชาติ (Malaysia Productivity
Corporation: MPC) และคณะกรรมาธิการวางแผนพัฒนาแหงชาติ (The National Development
Planning Committee: NDPC) กอนที่จ ะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใช
Template for RIS Notification Form และ Template for Regulatory Impact Statement
เปนสวนที่กํากับในเชิงสารัตถะ ในขณะที่รัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย หนวยงาน ผูออก
กฎหมายจะเปนผูริเริ่มในการในการจัดทํา RIA ไดเ อง โดยขอรับ การพิจ ารณาขอเสนอตางๆ ตอ
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบวามีความสําคัญหรือไม กอนขอเสนอจะถูกสงไปยังคณะรัฐมนตรีหรือสภาบริหาร

จ
เพื่อใหความเห็นชอบตอไป ซึ่ง มีลักษณะคลายคลึงกับกระบวนการของประเทศไทย (5) การรับฟง
ความคิดเห็นจากสาธารณะ (Public Consultation) ขั้นตอนนี้เปนจุดรวมของทั้งสามประเทศที่ตาง
ใหความสําคัญกับการรับฟงความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ ถือเปนขั้นตอนหนึ่ง
ในกระบวนการที่สําคัญยิ่งที่ทําใหผูวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย หรือรางกฎหมายไดรับ
ขอมูลและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง และ (6) หนวยงานกํากับกระบวนการ ซึ่งมีความ
แตกตางที่ชัดเจนของประเทศมาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย คือ
การกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการจัดทํา RIA ซึ่งทําหนาที่คัดกรอง ตรวจสอบคุณภาพของ
รายงานการวิเคราะหผ ลกระทบในการตรากฎหมาย ตลอดจนการเปนที่ปรึก ษา ใหคําปรึกษากับ
หนวยงานผูป ระสงคจะเสนอกฎหมาย โดยประเทศมาเลเซียไดกําหนดให “สถาบันเพิ่ม ผลผลิต
แหงชาติ” หรือ MPC (ฝาย Smart Regulation) สังกัดกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม เปนผูมี
หนาที่รับ ผิดชอบในงานดัง กลาว ขณะที่ ที่รัฐนิวเซาทเ วลส ประเทศออสเตรเลียนั้นไดกําหนดให
“สํานักงานกฎหมายที่ดี” (Better Regulation Office: BRO) ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูในสังกัดของ
Department of Finance, Services and Innovation อยูในการกํากับดูแลของ Minister for
Innovation and Better Regulation เปนผูทําหนาที่ดังกลาว
การศึกษานี้ไดนําไปสูการหยิบยกขอเสนอที่สําคัญใน 3 ประการเพื่อที่จะทําใหกระบวนการ
กอนการตรากฎหมายของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพคือ (1) การมีหนวยงานกลางทํา
หนาที่กํากับกระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย หรือ
RIA โดยเฉพาะ ในลักษณะเชนเดียวกับบทบาทของ สถาบันเพิ่มผลผลิต หรือ MPC ของประเทศ
มาเลเซีย โดยใชรูปแบบของคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาตางๆ หรือคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ เปนตนแบบในการจัดใหมีขึ้น (2) การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของที่มีประสิทธิภาพ โดยจะตองพัฒนารายละเอียดของกระบวนการ เพื่อสรางการมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของ ที่สามารถสะทอนถึงความคิดความตองการของผูที่เกี่ยวของและประชาชนไดอยาง
แทจ ริง และ (3) การกําหนดกลไกทบทวนความเหมาะสมและประเมินคุณภาพของกฎหมายที่ได
บังคับใชแลว เพื่อประเมินวาทางเลือกนั้นยังคงเปนทางเลือกที่ดีอยูเมื่อเวลาไดผานพนไป ซึ่ง การ
ตรวจสอบและการประเมินจะชวยใหแนใจวากฎหมายที่ออกใหมนั้นแกปญ หาไดตามเจตนารมณ
ไมกอใหเกิดผลลัพธที่ไมไดคาดหมายมากอน และกฎหมายนั้นยังคงจําเปนแมสถานการณเปลีย่ นแปลง
ไปหรือยังคงเสนคงวาอยูหรือไม ซึ่งอยางนอย ควรไดมีการประเมินในเรื่องตางๆ อาทิ ความจําเปน
ในการมีหรือใชกฎหมายในปจ จุบัน ผลของการนํากฎหมายไปใชบัง คับการรับรู การตระหนักและ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังที่กฎหมายบังคับใช ผลที่ไดรับจากการบังคับใชกฎหมาย ผลกะทบจาก
การบังคับใชกฎหมาย และความคุมคาของการตราและใชกฎหมายเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนที่
ประชาชนหรือผูมีสวนเกี่ยวของจะไดรับ ซึ่งการประเมินภายหลังนี้ จะทําใหยอนกลับไปสูการทบทวน
ตัวเองและพัฒนาตอยอดไปสูกฎหมายที่ดีได หรือการไมมีอยูของกฎหมาย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กฎหมายถือเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐตราขึ้นเพื่อวัตถุประสงคที่สําคัญ ในหลายประการ
อาจเพื่อวัตถุประสงคในดานการควบคุมความประพฤติในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคมให
ตองปฏิบัติตาม หรือเพื่อสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ที่ทําให
เกิดความสัมพันธในระหวางรัฐและเอกชนขึ้น แตการที่รัฐจะใหมีกฎหมายมากนอยเพียงใด หรือเพื่อ
วัตถุประสงคอยางใดนั้น ไมปรากฏขอบเขต ขอจํากัด หรือขอหามไวในที่ใด หากแตมาตรา 77 วรรค
แรกของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 วรรคแรก ไดบัญญัติไวเพียงวา
“รัฐพึงมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปน
หรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม
ชักชาเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตางๆ ได
โดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง”
การใดจะถือวาเปนการจําเปนในการตรากฎหมาย หรือเปนการตรากฎหมายที่สอดคลองกับ
สภาพการณในการดํารงชีวิตนั้น ไมอาจพิจ ารณาไดโ ดยตัวบทกฎหมายนั้นๆ เอง โดยหลัก การนี้
ประเทศในกลุ ม องค ก ารเพื่ อ ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organization for
Economic Cooperation and Development: OECD) ไดริเริ่มพัฒนากระบวนการกอนการตรา
กฎหมายขึ้ น เพื่ อที่ จ ะทํ าการวิ เ คราะห ผ ลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact
Assessment : RIA) ซึ่งเปนกระบวนการเพื่อการกลั่นกรองและควบคุมการออกกฎหมายของรัฐ และ
เปนกลไกหลักที่ใชในการพิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการมีกฎหมายและทบทวนกฎหมายที่ใช
บัง คับ อยูวาเปนกฎหมายที่มีป ระสิทธิภาพและกระทบตอสิท ธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม
อยางไร อันสงผลใหกฎหมายของกลุมประเทศ OECD พัฒนาเปนกฎหมายที่ดีมีความเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองตอนโยบายของฝายบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนากฎหมายใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นได
แนวความคิดในการทํากระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะหผลกระทบใน
การตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) ของกลุมประเทศ OECD นี้ไดแผขยาย
ไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ดวยไดเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนวาจะสามารถ
ชวยในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในดานตางๆ จากการตรากฎหมายไดเปนอยางดี และเชื่อวา
หากมีกระบวนการในการทําที่ดีแลว กฎหมายที่ตราขึ้นก็จะดีและมีประสิทธิภาพตามมาดวย
สําหรับประเทศไทยนั้น ไดมีการนํากระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะห
ผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) มาใชอยางเปนรูปธรรม
นับ แตเ มื่อป พ.ศ. 2531 โดยกําหนดใหหนวยงานที่จะเสนอใหมีก ารตรากฎหมายรวบรวมขอมูล
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วิเคราะหสภาพปญหาและแสดงเหตุผลของการเสนอรางกฎหมายในรูปของ “บันทึกวิเคราะหสรุป”
ซึ่งถือวาเปนการทํา RIA ครั้งแรกในประเทศไทย จากนั้นก็ไดมีพัฒนาการของการทํา RIA มาอยาง
ตอเนื่อง พัฒนาการที่สําคัญลาสุดของกระบวนการกอนการตรากฎหมายนี้ คือ การถูกบรรจุไวเปน
สวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 วรรคสอง โดยไดบัญญัติวา
“กอ นการตรากฎหมายทุ ก ฉบับ รั ฐพึ ง จั ดใหมี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ดเห็น ของผู เ กี่ ยวขอ ง
วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับ
ฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบัง คับแลว รัฐพึง จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสม กับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”
และเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึง
ได มี ม ติเ มื่ อ วัน ที่ 4 เมษายน 2560 กํา หนดแนวทางการจั ด ทํ าและการเสนอร า งกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ทั้งในเชิง
เนื้อหาและกระบวนการในการจัดทํา โดยกําหนดใหสํานัก เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีและสํานัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่ในการตรวจสอบการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ตามหลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) แลวแตกรณี
หากนั บ จากป พ.ศ. 2531 ที่ ได มีก ารนํ ากระบวนการก อนการตรากฎหมาย เพื่ อการ
วิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA) มาใชประกอบการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายของ
ประเทศไทยจนถึงปจจุบัน ก็นับไดวาเปนระยะเวลากวา 29 ป ลวงมาแลว การศึกษาในครั้งนี้จึงเปน
การศึกษาวิเคราะหการดําเนินกระบวนการกอนการตรากฎหมายของประเทศไทยที่ผานมาในภาพรวม
เนนในเชิงของเนื้อหา วิธีการ และหนวยงานผูรับผิดชอบของกระบวนการ โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียและประเทศออสเตรเลีย และวิเคราะหถึงขอเหมือนหรือขอ
แตกตางที่จะนําไปสูวิเคราะหถึงกระบวนการกอนการตรากฎหมายที่พึงประสงคสําหรับประเทศไทย
1.2 คําถามการศึกษา
กระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเ คราะหผลกระทบในการตรากฎหมายที่ดี
และเป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นาและการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายของประเทศไทย และเป น
การสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา 77 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ควรจะเปนเชนไร
1.3 สมมติฐานการศึกษา
การที่ประเทศไทยมีก ระบวนการกอนการตรากฎหมายที่ดี นาจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาและการแกไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทย และเปนการสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา
77 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4.1 เพื่อศึกษากระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการ
ตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) และ
1.4.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหา วิธีการ และหนวยงานผูรับผิดชอบของกระบวนการ
ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียและประเทศออสเตรเลีย เพื่อนําไปสูการวิเคราะห
ถึงกระบวนการที่พึงประสงคสําหรับประเทศไทย
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา และวิธกี ารดําเนินการศึกษา
การศึกษานี้กําหนดขอบเขตการศึกษากระบวนการกอนการตรากฎหมายเฉพาะ
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติของประเทศไทย เพื่อใหเ ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
กําหนดแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญ ญัติม าตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และวิเคราะหในเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียและ
ประเทศออสเตรเลีย
1.5.2 วิธีการศึกษาและระเบียบวิธีศึกษา
1) การศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเปน
การศึกษาวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) และการเปรียบเทียบ
2) การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาจะใชการศึกษาเอกสารเปนหลัก (Documentary
Research) อาทิ เอกสารของหนวยงานตางๆ ที่เ กี่ยวของ ซึ่ง ไดแก เอกสารการศึก ษาวิจัยของ
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ขอมูลจากเอกสาร
วิชาการ ตลอดจนขอมูลจากเว็บไซต
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ผลการศึกษากระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการ
ตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) ของประเทศไทย ในประเด็นเนื้อหา วิธีการ
และหนวยงานผูรับผิดชอบของกระบวนการ
1.6.2 ผลการศึกษากระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการ
ตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) ในเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศไทย
กับประเทศมาเลเซียและประเทศออสเตรเลีย
1.6.3 ขอเสนอแนะแนวนโยบายในการพัฒ นากระบวนการกอนการตรากฎหมายของ
ประเทศไทย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึก ษาในบทที่ 2 นี้ ไดแ บง โครงสรา งของการศึก ษาออกเปน 3 สว นดว ยกั น โดย
ประกอบดวย
สวนที่ 1 แนวคิดของกระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการ
ตรากฎหมาย (Regulatory impact Assessment: RIA) เพื่ออธิบ ายใหเห็นถึงความสําคัญ และ
พัฒนาการ
สวนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวของในการตรากฎหมายที่ดี (Better Regulation Principle)
เพื่อเปนพื้นฐานทางความคิดที่จะนําไปสูการวิเคราะหกระบวนการกอนการตรากฎหมายของประเทศ
ไทย และการศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียและประเทศออสเตรเลีย
สวนที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมที่สําคัญไดแก งานวิจัยของคณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research
Institute: TDRI)
2.1 แนวคิ ด ของกระบวนการก อ นการตรากฎหมาย เพื่ อ การวิ เ คราะห ผ ลกระทบในการ
ตรากฎหมาย (Regulatory impact Assessment: RIA)
ในศตวรรษที่ 19–20 การเจริ ญ เติ บ โตทางด า นการค า และการลงทุ น ของโลกได มี
ความเจริญกาวหนาขึ้นมาก โดยจะเห็นไดจากการรวมตัวกันของกลุมประเทศตางๆ เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และในขณะที่ความเจริญกาวหนาของการคาและการลงทุนที่มีการขยายตัวไปอยางมากนั้น
การเติบโตขึน้ ของกฎหมายก็เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจกลาวไดวา พัฒนาการดานการคาของโลก
(International Trade Perspective) และการพัฒนาดานกฎหมายของโลก (Legal Development
Perspective) นั้นพัฒนาการไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้เพื่อคุมครองการคาการพาณิชยและอุตสาหกรรมใน
ประเทศของตน มาตรการทางกฎหมายตางๆ เหลานี้ไดกําหนดใหผูประกอบกิจการตางๆ ตองมาขอ
อนุมัติ อนุญาต จดแจง หรือขึ้นทะเบียนกอนการประกอบธุรกิจ ซึ่งถือเปนการควบคุมโดยรัฐนั่นเอง
แตการควบคุมโดยรัฐนี้มิไดจะมีอยูแตเฉพาะในดานการคาการพาณิชยเทานั้น หากแตยังไดขยายไปยัง
เรื่องอื่นๆ อันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของประชาชนอีกดวย ซึ่งการมีกฎหมายจํานวนมากเพื่อใหอํานาจรัฐ
ในการควบคุม ในเรื่องใดมากขึ้นเทาใดแลว ยอมหมายถึง สิท ธิและเสรีภาพของประชาชนก็จะถูก
ลิดรอนไปมากขึ้นเทานั้น
ในป ค.ศ. 1948 ไดมีการจัดตั้งองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป (Organization
for European Economic Cooperation : OEEC) ขึ้น เพื่อเปนเวทีในการพูดคุยของประเทศ
สมาชิกเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการคาเสรีขึ้นในยุโรป (ตอมาองคกรนี้ไดพัฒนามาเปน
Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) โดยในป ค.ศ. 1961
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การพุดคุยประเด็นหนึ่งของ OEEC คือ การมีอยูของกฎ ระเบียบตางๆ ของแตละประเทศนั้นเปน
อุ ป สรรคสํ า คั ญ ต อ การค า ระหว า งประเทศ ในการนี้ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะทํ า การปฏิ รู ป กฎหมาย
(Regulatory Reform) เพื่อลดกฎหมายที่ไมจําเปนและสรางตนทุนในการปฏิบัติ การใหเปนไปตาม
กฎหมาย (Compliance Cost) ขึ้น
อยางไรก็ตาม ความพยายามในการปฏิรูปกฎหมายนั้นไดเปนจริงจังขึ้น ในราวป ค.ศ. 1973
โดยกลุมประเทศ OECD ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายโดยมุงลดเลิกการควบคุมโดยรัฐลง (Deregulation)
แลวเปลี่ยนเปนการใหเอกชนควบคุมกันเองแทน โดยเห็นวาการลดการควบคุมโดยรัฐลงนั้น จะเปนการลด
ตนทุนของผูประกอบการลง สามารถทําใหเกิดนวัตกรรมใหมขึ้นได อีกทั้งจะเปนการลดตนทุนของรัฐเอง
ในการที่จะตองบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมายอีกดวย ซึ่งแนวคิดในการลดเลิกการควบคุมโดยรัฐนี้
นายปกรณ นิลประพันธ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นวา เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนา
ระบบกฎหมายของยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นในกลุม OECD จากการควบคุม “ทุกเรื่อง”
มาเปนการควบคุม “เฉพาะเรื่องที่จําเปน” เทานั้น
อยางไรก็ดี ขอเท็จจริงจริงปรากฏวาการลดการควบคุมโดยรัฐในบางกรณีนั้ นไดกอใหเกิด
ความเสียหายที่รายแรง เนื่องจากการใหเอกชนควบคุมกันเองนั้นมีแนวโนมวาการควบคุมจะยอหยอน
ลงไปเรื่อยๆ จนทําใหกิจกรรมที่เอกชนควบคุมกันเองนั้นเปนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและสรางความ
เสียหายสูงกวากิจกรรมที่รัฐทําหนาที่ควบคุม แมจะการควบคุมกันเองนั้นจะมีตนทุนที่ต่ํากวาก็ตาม
ในป ค.ศ. 2004 OECD จึง ไดมีก ารศึก ษาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายลดเลิก
การควบคุมโดยรัฐเสียใหม และพบวาการลดเลิกการควบคุมโดยรัฐที่ผานมานั้นมีวัตถุประสงคเพื่อ
ยกเลิ ก การควบคุ ม โดยรั ฐในทุ ก กิ จ กรรม (Universal Application) โดยมิ ไ ด มีก ารคํา นึ ง ถึ ง
ลักษณะเฉพาะของแตละกิจกรรม ซึ่งเปนการไมสอดคลองกับขอเท็จจริง เนื่องจากการควบคุมของรัฐ
ยัง มีความจําเปนอยูอีก ในหลายกิจ กรรม เชน การรัก ษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน เปนตน ดังนั้น วัตถุประสงคในการลดเลิกการควบคุมโดยรัฐควรจะเปนไปเพื่อการควบคุม
โดยรัฐที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกวาที่เปนอยู (Better Regulation) ซึ่งภายหลังจากป 2004 ประเทศใน
กลุม OECD ตางดําเนินนโยบาย Better Regulation Policy อยางตอเนื่อง1
กลไกในการดําเนินการใหเปนไปตาม Better Regulation Policy นั้น แบงออกเปน 2
ลักษณะ คือ กระบวนการกอนการตรากฎหมาย และกระบวนการเมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว ซึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะกระบวนการกอนการตรากฎหมายเทานั้น
กระบวนการก อ นการตรากฎหมาย ได กํ า หนดให มี ก ารวิ เ คราะห ผ ลกระทบในการ
ตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment/ Regulatory Impact Analysis: RIA) เปน
กระบวนการประเมินและชั่งน้ําหนักวาควรจะแกไขปญหาสังคมที่มีอยูนั้นดวยวิธีการทางนิติบัญญัติ
หรือไม มีทางเลือกอื่นที่สามารถใชอยางมีประสิทธิภาพแทนที่การออกกฎหมายหรือไม การบัญญัติ
กฎหมายจะมีผลกระทบในเชิงคุณภาพและปริมาณหรือไม และมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการประเมินตนทุนและผลประโยชนของทางเลือกนั้นๆ ในทางเศรษฐกิจ ที่จะสงผลกระทบตอ
1

ปกรณ นิลประพันธ. การพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ, (กรุงเทพมหานคร:
โครงการสัมมนาแนวทางการดําเนินการตาม มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2560), หนา 45–53.
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สังคมในการออกกฎหมายฉบับหนึ่งๆ อาจกลาวไดวา RIA เปนเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะซึ่งนําไปสูการเลือกนโยบายที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจมีขอ มูล
ในเชิงประจักษ (Empirical data) และมีกรอบที่ครอบคลุม (Comprehensive framework) สําหรับ
วิเคราะหทางเลือกและผลลัพธที่อาจจะเกิดขึ้นของการตัดสินใจ นอกจากนี้ RIA ใชในการกําหนด
ปญ หาและทํ า ให มั่ น ใจว า การกระทํ า ของรั ฐ บาลเหมาะสมและอธิ บ ายได RIA เปน กรอบวิ ธี
(Methodological framework) สําหรับ การเลือกนโยบายอยางสมเหตุส มผล ภายใตก รอบวิธี
ดังกลาว ผลลัพธ (Outcome) จะถูกนํามาเปรียบเทียบกับเปาหมาย (Goals) ของระบบกฎหมาย
(Regulatory system) นอกจาก RIA จะทําใหผลลัพธของนโยบายดีขึ้นแลว ยังทําใหกระบวนการ
(Process) ของนโยบายดีขึ้นอีกดวย โดยขอดีทางดานกระบวนการนั้นประเมินไดโดยอาศัยหลักการ
ของการบริหารบานเมืองที่ดี (Principles of good governance) และยังพิจารณารวมถึงหลักการ
ตางๆ ไมวาจะเปน หลัก ความไดสัดสว น (Proportionality) ซึ่ง หมายความวา กฎหมายควรจะ
เหมาะสมกับ ขนาดของปญ หาที่ตองการแกไข การเพง เล็ง ไปที่เ ปาหมาย (Targeting) กลาวคือ
กฎหมายจะตองมุงไปที่ปญหาและไมกอใหเกิดผลกระทบที่ไมคาดหมายตอภาคสวนเศรษฐกิจหรือ
สังคมอื่นๆ หลักความคงเสนคงวา (Consistency) ในการตัดสินใจ เพื่อหลีกเลี่ยงความไมแนนอน
หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได (Accountability) ในการกระทําและผลลัพธ และหลักความ
โปรงใส (Transparency) ในการตัดสินใจ2 โดยจะไดกลาวในสวนของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ตอไป
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.2.1 หลักกฎหมายที่ดี (Better Regulation Principles)3
หลักกฎหมายที่ดี 7 ประการ เปนผลของการพัฒนานโยบายและกระบวนการออก
กฎหมาย เปนพื้นฐานของขอตกลงของรัฐบาลที่ปรับใชกับขอเสนอในการออกกฎหมายทั้งหมดที่เปน
การออกกฎหมายใหมและการแกไขกฎหมายที่ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีห รือสภาบริหารเพื่อให
อนุมัติ ในที่นี้ ผูศึกษาไดทําการคนควาหลักกฎหมายที่ดีตามหลักการของรัฐบาลเมืองนิวซาวทเวลส
ประเทศออสเตรเลีย4 โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1) การกระทําของรัฐบาลควรตองมีความจําเปน (The need for government
action should be established) หนวยงานจะตองแสดงใหเห็นวาปญหามีอยูกอนที่จะตัดสินวาการ
กระทําของรัฐบาลจําเปนหรือไม โดยการระบุแหลงที่มา สภาพ ขนาดและผลกระทบของปญหาอยาง
2

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คูมือวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact
Assessment: RIA Manual), โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการนําเครื่องมือการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
มาใชในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2559), หนา 1.
3
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการนําเครื่องมือการวิเคราะหผลกระทบในการ
ออกกฎหมายมาใชในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2559), หนา 113–124.
4
Department of the Prime Minister and Cabinet, The Australia Government Guide to Regulation,
[Online], Available from: https://cuttingredtape.gov.au/sites/default/files/documents
/australian_government_guide_regulation.pdf [2017, June 30].
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ชัดเจน อีกทั้งจะตองแสดงหลักฐานของปญหาโดยใชขอมูล หากเปนไปได การที่จะเขาใจปญหาไดนั้น
อาจตองอาศัยการวิจัยคนควาเพื่อทําใหมั่นใจว าไดร ะบุตนเหตุของปญ หาแทนที่จ ะเปนลัก ษณะ
(symptoms) ของปญหา การรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียอาจจะชวยใหสามารถระบุปญหา
ไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น
2) วัตถุประสงคของการกระทําควรตองชัดเจน (The objective of government
action should be clear) หนวยงานควรบรรยายวัตถุประสงคในแงของเปาหมายที่จะบรรลุมากกวา
วิธี ก ารในการบรรลุวั ตถุ ป ระสงค ดัง กลา ว นอกจากนี้ ควรระบุ ขอ จํา กั ดของวั ตถุ ป ระสงค เช น
ถาวัตถุประสงคจะตองจํากัดอยูในกรอบงบประมาณที่จํากัดก็จะพิจารณาทางเลือกที่มีตนทุนสูงไมได
3) ผลกระทบของการกระทําของรัฐบาลควรจะไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ
โดยคํานึง ถึงตนทุนและผลประโยชนของทางเลือก รวมถึงทางเลือกที่จะไมออกกฎหมาย (non–
regulatory options) ดวย (The impact of government action should be properly understood
by considering the 3 costs and benefits of a range of options, including non–regulatory
options) โดยมีองคประกอบสําคัญในการบงชี้ผลกระทบของการกระทําของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนา
และการประเมินผลกระทบของทางเลือกที่เปนไปได การพัฒนาแผนการเพื่อการดําเนินการและการ
ปฏิบัติตามทางเลือก และการพิจารณาวาจะตรวจสอบและรายงานสมรรถนะ (performance) ของ
ทางเลือกไดอยางไร
4) การกระทํ าของรัฐ บาลควรมีป ระสิท ธิภ าพและไดสั ดส วน (Government
action should be effective and proportional) การกระทําของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพจะทําให
มั่นใจวากฎหมายจะสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยไมกอใหเกิดตนทุนที่ไมจําเปน ขอบเขตของขอเสนอ
กฎหมายควรไดสัดสวนกับความรายแรงของปญหาที่ตองจัดการแกไข
5) การพัฒนากฎหมายจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและชุมชน
(Consultation with business and the community should inform regulatory Development)
รัฐบาลจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอกฎหมายทุกขอเสนอ และจะตองจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนากฎหมาย ทั้งนี้ การรับฟงความคิดเห็นอาจ
จําเปนตองมีในหลายขั้นตอนของกระบวนการพัฒ นากฎหมาย การรับฟง ความคิดเห็นตั้ง แตเ ริ่ม
กระบวนการจะทําใหสามารถกําหนดปญหาไดอยางเหมาะสมและสามารถตัดสินใจไดวาควรจะตองมี
กฎหมายหรือไม การรับ ฟงความคิดเห็นชวยใหรัฐเขาใจถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากขอเสนอ
กฎหมาย และสามารถทราบถึงผลลัพธที่ไมคาดหมายไววาจะเกิดขึ้นจากขอเสนอกฎหมายนั้น อยางไรก็ดี
รัฐบาลและผูมีสวนไดเสียควรเขาใจวาการรับฟงความเห็นนั้นไมไดนําไปสูฉันทามติเสมอไป เพราะ
รัฐบาลจําเปนตองทําใหเกิดความสมดุลกันระหวางขอพิจารณาทั้งหลายเพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
6) การทํากฎหมายที่ มีอยูแล วใหงายขึ้น การยกเลิก การปฏิรูป หรือ การรวม
กฎหมายควรไดรับการพิจารณา (The simplification, repeal, reform or consolidation of
existing regulation should be considered) รัฐบาลควรทําใหกฎหมายที่มีอยูงายขึ้น ยกเลิก
ปฏิรูป หรือรวมกฎหมายที่มีอยูเขาดวยกันมากกวาการรางกฎหมายขึ้นใหมและยกเลิกกฎหมายเดิม
(one in, one out) และควรพิจารณาหลักการดังกลาวนี้ในการพัฒนากฎหมายทุกขั้นตอน รวมถึง
การแกไขกฎหมายที่มีอยูแลวดวย ซึ่ง จะชวยทําใหมั่นใจวากฎหมายที่ออกมาใหมนั้นจําเปนและ
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สอดคลอ งกับ กฎหมายที่ มีอยูแล ว กฎหมายเกา ถูก ยกเลิก เมื่อ มีก ฎหมายใหมม าใชบัง คับ แทนที่
เครื่องมือหรือกฎหมายที่มีอยูแลวไดรับ การพิจ ารณา และภาระทางบริห ารหรือการปฏิบัติตาม
กฎหมายนั้นลดลง
7) กฎหมายควรไดรับการทบทวนเปนระยะๆ และหากจําเปนก็ใหปรับปรุงเพื่อให
ยังคงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป (Regulation should be periodically reviewed, and
if necessary reformed to ensure its continued efficiency and effectiveness) การทบทวน
ควรมีขึ้นภายหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใชแลว 5 ป หรืออาจจะนานกวานั้นถาเปนกฎหมายที่มี
ผลกระทบนอยหรือนโยบายเปนไปดวยดี หรือกรณีที่จําเปนตองขยายเวลาออกไปเพื่อความมั่นคง
แนนอนทางกฎหมาย เชน กรณีที่กฎหมายกําหนดกรอบสําหรับการลงทุนขนาดใหญของภาคเอกชน
ในกรณีอื่นๆ ระยะเวลาทบทวนอาจสั้นกวา 5 ป เชน 2 หรือ 3 ป ในกรณีที่กฎหมายเปนที่โตแยงมาก
หรือมีผลกระทบหรือตนทุนสูง เปนตน
2.2.2 หลักการของการบริหารบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Principles of
good governance)
หลักการของการบริหารบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางใน
การจัดระเบียบเพื่อใหสังคมของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข และตั้ง อยูในความถูกตองเปนธรรม ตามพระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริห าร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25455 ซึ่งบทบาทของหลักการบริหารบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ที่มีสวนสําคัญตอแนวทางกระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการจัดทํา
กฎหมายหรือ RIA นั้น คือ การดําเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตามของรัฐ จะตองเปนไปเพื่อสงเสริมใหประเทศไทย
มีการพัฒนาที่ยั่งยืน มุงเนนการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ประชาชนมี
สวนรวมกับกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยกิจกรรมนั้นจะตองเปนไปตามความตองการและเกิดประโยชน
ตอประชาชนสูงที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการบานเมืองเพื่อจัดทํากฎหมาย ทั้งนี้ นโยบายหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํากฎหมาย
รัฐดํ าเนิ นการจะตองใช ท รัพ ยากรให เ กิด ความความคุม ค าสูง สุด และจะตองลดขั้ นตอนในการ
ปฏิบัติง านที่เ กินความจําเปน 6 ซึ่งหลักการของการบริห ารบานเมืองที่ดีหรือหลั ก ธรรมาภิบ าล ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของนั้น ประกอบไปดวยหลักการที่สําคัญใน 3 เรื่อง คือ
1) หลักนิติธรรม (The Rule 0f Law) หมายถึง การปกครองประเทศโดย
กฎหมาย กลาวคือ บุคคลเสมอภาคกันในกฎหมาย บุคคลจักตองรับโทษในการกระทําผิดตอเมื่อมี
กฎหมายบัญญัติไววาการกระทํานั้นเปนความผิดและไดกําหนดโทษไว และจะตองไดรับการพิจารณา
คดีจากศาลที่มีความเปนอิสระในการชี้ขาดตัดสินคดี ไมวาจะเปนขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางเอกชน

5

สันติ ดอนแสง, การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี, [ออนไลน], 2555, แหลงที่มา: https://www.gotoknow.org/
posts/326742 [2017, June 30].
6
อัษฎางค ปาณิกบุตร, ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี, [ออนไลน], 2560, แหลงที่มา:
http://wiki.kpi.ac.th/index. php [2017, July 3].
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ดวยกัน หรือระหวางเอกชนกับรัฐก็ดี7 ดังนั้น กฎหมายรวมตลอดถึง กฎ ขอบังคับตางๆ บังคับใชในรัฐ
จะตองมีความทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรือ
อํานาจของ ตัวบุคคล ซึ่งโดยทั่วไปกฎหมายที่จะออกมาใชบังคับนั้นจะตองมีการประกาศใหทุกคน
ทราบเสียกอนวาใหใชบังคับเมื่อใด และเมื่อกฎหมายนั้นไดประกาศใชแลว ยอมมีผลบังคับไดโดยเปน
การทั่วไป ไมบังคับเฉพาะบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใด ทั้งนี้ การบังคับใชกฎหมายภายใตหลักนิติธรรมจะ
กําหนดใหบรรดาเจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะเปนโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้ง ตองกระทําการภายใต
กฎหมายภายในขอบเขตซึ่งกฎหมายกําหนดไวให และกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การปกครองโดย
หลักนิติธรรมในนัยที่จะใหเกิดความเปนธรรมนั้น นอกจากกฎหมายและผูบังคับใชกฎหมายจะตอง
เปนธรรมแลว ผูที่เปนรัฐบาล หรือผูที่เขารวมบริหารประเทศไมวาจะโดยการแตงตั้ง หรือเลือกตั้ง
จะตองมีความชอบธรรม เปนที่ยอมรับของคนในสังคมโดยรวม ไดรับการยอมรับจากประชาชนวามี
ความสุจริต มีความเที่ยงธรรม และมีความสามารถที่จะบริหารประเทศได
2) หลักความโปรงใส (Accountability) ในการจัดทํากฎหมายของรัฐ รัฐจะตอง
ปรับ ปรุง กลไกการทํางานของทุกองคก รทุกวงการใหส ามารถตรวจสอบได โดยถือปฏิบัติในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2539 มีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได กลไกการบริหาร ที่มีความ
สุจริต และโปรงใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบกติกา และการดําเนินงานที่เปดเผย ตรงไปตรงมา มีกรอบ
ของกฎหมายที่ยุติธรรมและเปนธรรมสําหรับกลุมคนตางๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑมีการบังคับใชและ
สามารถใชไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ เปนกฎเกณฑที่ชัดเจนซึ่ง คนในสัง คมทุก สวนเขาใจ สามารถ
คาดหวังและรูวาจะเกิดผลอยางไรเมื่อดําเนินการตามกฎเกณฑของสังคม สิ่งเหลานี้เปนการประกัน
ความมั่นคง ความศรัทธา และความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับสิทธิของประชาชน
ที่จะสามารถทราบขอมูลและตรวจสอบรัฐได โดยประชาชนมีสิทธิที่จะเขาถึงขอมูลเอกสารตางๆ ที่รัฐ
มีไวในครอบครอง แตการที่จะใชสิทธิที่จะรูนั้น จะตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ และจะตองไม
กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้ บุคคลใดที่ไดรับขอมูล ขาวสารหรือไดรับทราบ
คําสั่งใดๆ แลว ควรที่จ ะสามารถเขาใจในเนื้อหาไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ประชาชนยัง มีสิทธิที่
เสนอแนะคําวิจารณโดยสุจริตดวย8
3) หลักความมีสวนรวม (Participation) สําหรับการจัดทํากฎหมายนั้น จะตอง
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการตัดสินใจการยกรางกฎหมายหรือ
แนวทางการกําหนดนโยบายใดๆ ที่มีความสําคัญตอสังคมและตอประเทศ ไมวาจะดวยวิธีการใดๆ ก็
ตาม อาทิ การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ
ทั้งนี้ กระบวนการที่ประชาชนมีโอกาสและมีสวนรวม จะตองมีลักษณะกระบวนการตัดสินใจอยาง
7

กําหนด โสภณวสุ, ความหมายของคําวานิติธรรม, [ออนไลน], 2551, แหลงที่มา: http://oknation.nationtv.tv/
blog/ThaiLawFirm/2008/10/02/entry–1 [2017, July 3].
8
หลักกฎหมายปกครองวันละเรื่อง, หลักความโปรงใสในทางปกครอง, [ออนไลน], 2012, แหลงที่มา:
https://www.facebook.com /DroitAdministrative/posts/507961995886382 [2017 July 3].
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เทาเทียมกัน (Equity) ไมวาจะเปนโอกาสในการเขารวมทางตรงหรือทางออม รวมถึงการใหเสรีภาพ
แกสื่อมวลชนและใหเสรีภาพแกสาธารณชนในการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค
หลักความมีสวนรวมของประชาชนที่สําคัญตอการวิเคราะหผลกระทบในการ
ตรากฎหมายคือกระบวนการปรึกษาหารือ (Public Consultation) ซึ่งจะตองรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนที่มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง ทั้ ง ผู ที่มี ส ว นได ส วนเสี ยโดยตรงและผู ที่ ได รั บ ผลกระทบทางอ อ ม
โดยหลักการของกระบวนการปรึกษาหารือที่สําคัญ ไดแก ตองดําเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพื่อ
นํามาใช ในกระบวนการวางแผนและพั ฒ นานโยบายดา นกฎหมาย ซึ่ง พื้นฐานของกระบวนการ
ปรึกษาหารือของผูมีสวนไดสวนเสียตองมีความชัดเจน ถูกตองและประกอบไปดวยขอมูลที่จําเปน
เพื่ อให ก ระบวนการปรึ ก ษาหารื อได รับ การตอบสนอง ตั้ ง อยู บ นพื้ นฐานการมี ห ลัก ฐานอ างอิ ง
โดยหลักฐานอางอิงที่ดีที่สุดตองประกอบดวยข อแนะนําที่พิสูจนได มีความโปรงใสในคําอธิบายทั้ง
ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสียที่นํามาใชและที่ไมนํามาใชประกอบการจัดทํากฎหมาย การมีสว นรวม
และรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ตองมีหลักประกันวา ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายมีโอกาส
แสดง ความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซตตองเปนองคประกอบบังคับของกลยุทธใน
กระบวนการปรึกษาหารือใดๆ รวมไปกับการประมวลผลหรือการประเมินผลกระทบ ผูมีสวนไดเสีย
ตองไดรับเวลาพอสมควรในการแสดงความคิดเห็นหรือการเตรียมการเพื่อแสดงความคิดเห็น9
2.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ ไดทบทวนวรรณกรรมการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
กอนการตรากฎหมาย เพื่อวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory impact Assessment:
RIA) ของประเทศไทยจากผลงานวิจัยของนักวิชาการจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย และบทความวิชาการของนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 งานที่
สําคัญ ดังนี้
2.3.1 โครงการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห ผ ลกระทบในการออกกฎหมาย
(Regulatory Impact Analysis) โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํา นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2557) โดยเปนการศึกษาวิจัยที่มีมูลเหตุในการศึกษามาจากการใช
หลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (Checklist) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดพัฒนาเพื่อเปนหลักเกณฑใหหนวยงานของรัฐที่จ ะเสนอกฎหมายจะตองทบทวนความ
คุม ค า ของรา งกฎหมายฉบั บ นั้ น กั บ ภาระที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู ใช บั ง คั บ และผู ถู ก ใช บั ง คั บ กฎหมาย
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2546 เพื่อประเมินผลความสําเร็จหรือ
ความล ม เหลวของการใช ห ลั ก เกณฑ ดั ง กล า ว โดยเน น ระเบี ย บวิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบ
(Methodology) ซึ่งสามารถคํานวณเปนตัวเงิน และวิธีประเมินผลกระทบอื่นที่ไมสามารถคํานวณเปน
ตัวเงิน ตลอดจนพิจารณาทบทวนหลักเกณฑวาดวยการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายที่มีอยู
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
9

European Commission, Better Regulation “toolbox”, Tool#50: Stakeholder Consultation Tools, p.
300–336
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2.3.2 คูมือวิเคราะหผ ลกระทบในการออกกฎหมาย โดยคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผูชวยศาสตราจารย ดร. คณพล จันทนหอม เปนหัวหนาที่ปรึกษาโครงการ เสนอตอ
สํานักงานกิจการยุติธรรม (ตุลาคม 2559) โดยที่ปรึกษาไดพัฒนางานวิจัยจากการวิเคราะหผลกระทบ
ทางกฎหมาย “ANSSR Developing RIA Guideline as an anti–corruption” ที่กระทรวงยุติธรรม
ไดดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยที่ปรึกษาได
พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA Template) ที่เหมาะสม
สอดคลองกับบริบทประเทศไทยและสามารถนําไปปฏิบัติงานโดยมีอุปสรรคนอยที่สุดจากเครื่องมือ
ดังกลาว
2.3.3 เอกสารประกอบโครงการสัม มนาแนวทางการดําเนินการตามาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจัดทําโดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (24 พฤษภาคม 2560)
ในฐานะที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนองคกรกลางในการนํารางกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรี
จึงไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา 77 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
เกี่ยวกับ การรางกฎหมาย การตรวจพิจ ารณารางกฎหมาย และแนวทางการรับ ฟง ความคิดเห็น
ประกอบการจัดทํารางกฎหมาย รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อให
หนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางการดําเนินการในการจัดทํารางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีม ติเ มื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบแนวทางดังกลาว และให
หนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยเอกสารประกอบการประชุมดังกลาวไดรวบรวมบทความวิชาการโดย
นายปกรณ นิลประพันธ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขานุการคณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญ คนที่ 1 ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนากฎหมายและการวิเคราะหผลกระทบในการ
ออกกฎหมายทั้งในมิติดานการเมือง กฎหมาย และเศรษฐศาสตร ทั้งจากในและตางประเทศ พรอมนี้
เอกสารประกอบการประชุมขางตน ยังไดรวบรวมแนวทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผาน
เว็บไซต www.lawamendment.go.th ซึ่งจัดทําโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
มติคณะรัฐมนตรีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติมาตรา 77 ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธเชิงสรางสรรค
(Info graphic) เพื่อใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจไดงาย รวมถึงการจัดทําตัวอยางการกรอกขอมูลใน
หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และสรุปผลการ
รับฟงความคิดเห็นของรางพระราชบัญญัติที่อยูในระหวางการยกรางอีกดวย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาในบทที่ 3 นี้ เปนการนําเสนอผลการศึกษากระบวนการกอนการตรากฎหมาย
ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศออสเตรเลีย โดยเปนการศึกษาในประเด็นที่สําคัญ 3 ดาน
คือ ในดานของวิธีดําเนินการกอนการตรากฎหมาย ดานเนื้อหาในการวิเ คราะหผลกระทบในการ
ตรากฎหมาย และในดานหนวยงานกํากับ กระบวนการกอนการตรากฎหมาย พรอมทั้ง นําเสนอ
ผลการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบของทั้งสามประเทศ
3.1 กระบวนการกอนการตรากฎหมายของประเทศไทย
ประเทศไทยไดมี ก ารนําแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ กระบวนการก อนการตรากฎหมาย เพื่อ การ
วิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) มาใชอยางเปน
รูป ธรรมนับ แตเ มื่อป พ.ศ. 2531 ภายใตแนวคิดการ “ลดหรือเลิก” (Deregulation) กฎหมาย
โดยกําหนดใหหนวยงานที่จะเสนอใหมีการตรากฎหมายรวบรวมขอมูลวิเคราะหสภาพปญหาและ
แสดงเหตุ ผ ลของการเสนอกฎหมายในรู ป ของ “บั น ทึก วิ เ คราะห ส รุป ” ซึ่ ง ถือ ว าเป น การทํ า
กระบวนการกอนการตรากฎหมาย (RIA) ครั้งแรกในประเทศไทย จากนั้นก็ไดมีพัฒนาการของการทํา
RIA มาอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2544 โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการ
พัฒนาประเทศ” ซึ่งไดจัดทํา “หลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย” โดยใช
แบบอยางหลักเกณฑของกลุมประเทศ OECD และไดมีการพัฒนากระบวนการกอนการตรากฎหมาย
เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) เรื่อยมา
จนกระทั่ ง สํา นัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าไดจั ดทํา “คูมื อการตรวจสอบความจําเปนในการ
ตรากฎหมาย” (Checklist 10 ประการ) เสนอตอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 และตอมาในป พ.ศ. 2548 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โดยในมาตรา 12 ไดใหอํานาจในการ
ออกระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งในระเบียบนี้
กําหนดใหห นวยงานที่จะเสนอรางกฎหมายเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจะตองทําคําชี้แจงตาม
หลักเกณฑในคูมือการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (Checklist 10 ประการ) และให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบความถูกตองกอนดวยทุกครั้ง เพื่อใหเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาออกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติตอไป
พัฒนาการที่สําคัญลาสุดของการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายนี้ คือ การถูกบรรจุ
ไวเปนสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 โดยไดบัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 77 รัฐพึงมีกฎหมายเพียงเทาที่ จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด
ความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบ
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อาชีพ โดยไมชักชาเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมาย
ตางๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงา ยเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการ รับ ฟง
ความคิดเห็น และการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบัง คับแลว รัฐพึง จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสม กับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน พึงกําหนด
หลักเกณฑ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ที่
บัญญัติไว ในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง”
และเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึง
ได มี ม ติเ มื่ อ วัน ที่ 4 เมษายน 2560 กํา หนดแนวทางการจั ด ทํ าและการเสนอร า งกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการทั้งในเชิง
เนื้อหาและกระบวนการในการจัดทําโดยกําหนดใหสํานัก เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีและสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่ในการตรวจสอบการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ตามหลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) แลวแตกรณี
หากนับจากป พ.ศ. 2531 ที่ไดมีก ารนํากระบวนการกอนการตรากฎหมาย (RIA) มาใช
ประกอบการจัดทําและการเสนอกฎหมายของประเทศไทยจนถึงปจจุบัน ก็นับไดวาเปนระยะเวลากวา
29 ป ลวงมาแลว ทวา ปญหาของกฎหมายไมมีความสอดคลองกับสภาพสังคมก็ดี ปญหาในการบังคับ
ใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพก็ดี ปญหาในดานภาระของประชาชนผูถูกบังคับใชกฎหมาย หรือปญหา
กฎหมายลาสมัย กลับมิไดลดทอนลง ดังจะเห็นไดจากขอมูลจํานวนกฎหมายของประเทศไทย ณ วันที่
15 กุ ม ภาพั น ธ 2560 พบว า ประเทศไทยมี ก ฎหมายที่ ใช บั ง คั บ อยูจํ า นวนมากถึ ง 13,319 ฉบั บ
แบงเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจํานวน 940 ฉบับ เปนกฎกระทรวงจํานวน 7,066 ฉบับ และ
เปนพระราชกฤษฎีกาจํานวน 5,313 ฉบับ ทั้งนี้ยังไมรวมกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่มีอยูอีกจํานวนมาก
ซึ่งกฎหมายหลายฉบับบัง คับใชม าเปนเวลามากกวาหนึ่งรอยป 10 นอกจากนี้ นับตั้งแตมีก ารปฏิรูป
ประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สภานิติบัญญัติแหงชาติโดยการแตงตั้งของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ไดออกกฎหมายมากที่สุดเปนประวัติการณ จากการตรวจสอบขอมูลกฎหมายที่ตรา
โดยสภานิติบัญญัติ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 พบวา สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการตรากฎหมาย
มาแลวทั้งสิ้นจํานวน 190 ฉบับ ซึ่งระยะเวลาที่ใชโดยเฉลี่ยในการออกกฎหมายตอฉบับคือ 128.90
วันตอฉบับ 11 สะทอนใหเห็นวา แมก ระบวนการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญ ญัติแหง ชาติจ ะ
10

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คูมือวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact
Assessment: RIA Manual) โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการนําเครื่องมือการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
มาใชในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการยุติธรรม,2559), หนา 1.
11
นิฤมน รัตนะรัต, รายงานการศึกษาคนควาระยะยาว เรื่อง ประเมินผลการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2560), หนา ค.
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เปนไปอยางรวดเร็วสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันตอสภาพการณและสภาพแวดลอมในปจจุบัน
แตความรวดเร็วในการพิจารณารางกฎหมายดังกลาว อาจนํามาซึ่งการขาดกระบวนการที่รอบคอบ
ในการตรากฎหมาย และอาจยังเปนปญหาในการสรางการรับรูหรือการมีสวนรวมของประชาชนใน
การออกกฎหมายดวยเชนกัน ซึ่งกฎหมายหลายฉบับ สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน และเมื่อ
กฎหมายเหลานั้น มีผ ลใชบังคับกลับมีประเด็นถกเถียงอยูในสังคมในขณะนี้ อาทิ พระราชบัญญัติ
ทารุณกรรมสัตว พ.ศ. 2557
การศึกษากระบวนการกอนการตรากฎหมายของประเทศไทยจะอธิบายองคประกอบของ
กระบวนการใน 3 ดาน ดังนี้
3.1.1 วิธีดําเนินการกอนการตรากฎหมาย
เดิมนั้นพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.
2548 ประกอบระเบี ย บว า ด ว ยหลัก เกณฑ และวิ ธี ก ารเสนอเรื่อ งต อ คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2548
กําหนดใหห นวยงานที่จะเสนอรางกฎหมายเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจะตองทําคําชี้แจงตาม
หลักเกณฑในคูมือการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (Checklist 10 ประการ) และให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบความถูกตองกอนดวยทุกครั้ง เพื่อใหเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาออกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติตอไป โดยที่ระเบียบดังกลาวนี้ มิไดกําหนด
วิธีดําเนินการและการสอบทานการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายไววาจะตองดําเนินการ
ดวยวิธีการอยางใด การรางกฎหมายจึงเกิดขึ้นกอนการตรวจสอบความจําเปนการในการตรากฎหมาย
อีกทั้ง การจัดทําคําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมายนั้นเปนเพียงการจัดทําเอกสารประกอบราง
กฎหมายเพื่อประกอบการเสนอตอคณะรัฐมนตรี
การบังคับใช มาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 กําหนดใหกอนการตรากฎหมายทุก ฉบับ พึง จัดใหมีการรับ ฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
วิเคราะห ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการ
รับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน และเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว
คณะรัฐมนตรีจึง ไดมีม ติเ มื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 กําหนดแนวทางการจัดทําและการเสนอราง
กฎหมายตามบทบัญ ญั ติดั ง กล า ว โดยสํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าและสํ า นัก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ทั้งในเชิงเนื้อหาและกระบวนการในการจัดทําเพิ่มเติมจาก
Checklist 10 ประการที่มีอยูเดิม โดยใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเปนผูทําหนาที่ในการตรวจสอบการวิ เ คราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตาม
หลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) แลวแตกรณี
พัฒนาการสําคัญประการหนึ่งของวิธีดําเนินการกอนการตรากฎหมายอันเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการบังคับใชมาตรา 77 แหงรัฐธรรมนูญ คือ กระบวนการในการรับฟง ความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของ ซึ่งการรับฟงความคิดเห็นนี้ อยางนอยจะตองนําเสนอผานเว็บไซตของหนวยงานเพื่อใหมี
การแสดงความคิดเห็นเปนเวลาอยางนอย 15 วัน แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการกอนที่จะจัดทําราง
กฎหมาย การวิเคราะห ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และการรับฟงความคิดเห็นวาจะตอง
ดําเนินการดวยวิธีอยางใดนั้น แนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามมาตรา 77 แหง
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มิไดกําหนดไว ทั้งนี้ สามารถอธิบายการเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรีได
โดยแผนภาพดังนี้

ภาพที่ 1 การเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี
3.1.2 เนื้อหาในการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ในการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางการจัดทําและ
การเสนอรางกฎหมายตามมาตรา 77 แหงรัฐธรรมนูญนั้น ไดกําหนดใหสวนราชการที่ประสงคจ ะ
เสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรีจัดทําคําตอบที่แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากกฎหมาย ทั้งสิ้น 10 ประเด็นคําถาม หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา Checklist 10 ประการ ดวยกัน
ซึ่งไดแก
1) วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
2) ผูทําภารกิจ
3) ความจําเปนในการตรากฎหมาย
4) ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
5) ผลกระทบและความคุมคา
6) ความพรอมของรัฐ
7) หนวยงานที่รับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย
8) วิธีการทํางานและตรวจสอบ
9) การจัดทํากฎหมายลําดับรอง (10) การรับฟงความคิดเห็น
ซึ่งเมื่อไดพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีที่สนับสนุนประเด็นคําถามตางๆ เหลานี้แลว
พบวา มีความสอดคลองทั้งตอแนวคิดในเรื่อง หลักกฎหมายที่ดี (Better Regulation Principles)
และหลักการบริหารบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ดวยเปนการตั้งคํา ถามใหสวนราชการตอบ
เพื่อแสดงถึงความจําเปนในการตรากฎหมาย วัตถุประสงค ผลกระทบ การรับฟงความคิดเห็นหรือ
การมีสวนรวม ดังที่ไดอธิบายไวแลวในผลการศึกษาบทที่ 2
3.1.3 หนวยงานกํากับกระบวนการกอนการตรากฎหมาย
จากการศึกษาในขอ 3.1 วิธีดําเนินการกอนการตรากฎหมาย ซึ่งไดแสดงแผนภูมิ
การเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี สามารถอธิบายไดวา การยกรางกฎหมายนั้นไดเริ่มตนขึ้นจาก
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ความประสงคของสวนราชการเอง ซึ่งเมื่อไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและจัดทําการวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Checklist 10 ประการ) แลวเสร็จ ก็ดําเนินการเสนอไปยัง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จากนั้นสํานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจ ะพิจารณานํารางกฎหมาย
ดังกลาวบรรจุในวาระเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของรางกฎหมายดังที่เสนอ ซึ่งการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเปนการตัดสินใจทางนโยบาย หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแลว
ก็จ ะสง รางกฎหมายและเอกสารประกอบไปยัง สํานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบ
พิจ ารณาเนื้อหาและแบบของกฎหมายตอไป จากนั้นสํานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าจะตรวจ
พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาวาดวยการจัดทําและการพิจ ารณารางกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบัง คับ หรือประกาศ โดยกรรมการกฤษฎีก า พ.ศ. 2522 ซึ่ง การตรวจของสํานัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนการตรวจสอบความถูกตองทั้งในดานรูปแบบและดานเนื้อหาของกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังตองตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตรา
พระราชบัญญัติดวย ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ.
254812 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 แนวทางการจัดทําและการเสนอราง
กฎหมายตามมาตรา 77 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่ง หากสํานัก เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวา การรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมาย (Checklist 10 ประการ) ไมครบถวนสมบูรณ ก็สามารถที่จะสงคืนใหสวนราชการ
ไปดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทําขึ้นใหม
ในการนี้ เมื่อพิจารณาถึงบทบาทอํานาจหนาที่ของทั้งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการแลวจะพบวา ทั้ง สองหนวยงานนั้นตางทําหนาที่ในเวลาที่
การจัดทํารางกฎหมายนั้นเสร็จสิ้นลงและไดมีการเสนอมายังคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว
3.2 กระบวนการกอนการตรากฎหมายของประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียไดจัดทําและพัฒนากระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะห
ผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) มานับตั้งแตป ค.ศ. 1962
โดยการสนับสนุนขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยองคการ
ดังกลาวตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการของภาครัฐ ผานกระบวนการพัฒนากฎหมาย
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแนวความคิดวากฎหมายที่ไรประสิทธิภาพจะกลายเปนเครื่องฉุดรั้ง
ความเจริญเติบโตของชาติและเพิ่มภาระใหภาคธุรกิจโดยไมจําเปน กระบวนการกอนการตรากฎหมาย
เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA) จึงเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อใหกฎหมายที่ตราขึ้นและบังคับใชอยูบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายไดอยางแทจริง ทั้งยังสราง
ความมั่นใจและความเชื่อใจจากประชาชนในชาติเ พื่อใหพรอมเสริมสรางความมั่งคงใหภ าคธุรกิจ
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คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการนําเครื่องมือการวิเคราะหผลกระทบในการออก
กฎหมายมาใชในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2559), หนา 44
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รวมทั้งพัฒนาความโปรง ใสของภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมสูป ระเทศที่มีรายไดสูงภายใน ค.ศ.
202013
3.2.1 วิธีดําเนินการกอนการตรากฎหมาย
เนื่องจากกระบวนการกอนการตรากฎหมายเพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการตรา
กฎหมายนั้นเปนกระบวนการที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการสรางใหมีกฎหมายที่ดี ซึ่งใน
บางกรณีนั้นอาจไมอยูในเงื่อนไขที่จะตองดําเนินการ ดังนี้ ประเทศมาเลเซียจึงไดกําหนดวิธีดําเนินการ
กอนการตรากฎหมายไวใน 2 ขั้น14 ดังนี้
3.2.1.1 ขั้นเริ่มตน
โดยหลักแลว การตัดสินใจทั้งหมดของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐที่มี
แนวโนมวาจะมีผลกระทบตอภาคธุรกิจจะตองผานกระบวนการจัดทําการวิเคราะหผลกระทบในการ
ตรากฎหมาย (RIA) โดยการตัดสินใจดังกลาวรวมถึงการแกไขกฎหมายที่มีอยูหรือการริเริ่มกฎหมายที่
จะนําไปใชโดยการออกกฎระเบียบของฝายบริหารที่บังคับใหมีการปฏิบัติตาม
กระบวนการจัดทําการวิเ คราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA)
เริ่มตนจากการที่ผูออกกฎหมายติดตอไปยังสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (Malaysia Productivity
Corporation: MPC) ซึ่งอยูในสังกัดของกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม ตั้งแตในขั้นตอนแรกๆ
ของกระบวนการตัดสินใจ ไมวาขั้นกอนที่ตัดสินใจวาอาจจําเปนตองมีการออกกฎหมาย หรือขั้นกอนที่
จะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะตองมีการออกกฎหมายหรือไม โดยในขั้นเริ่มตนนี้ การแจงไปยัง MPC
จะตองเปนไปตามแมแบบสําหรับการแจง (Template for RIS Notification Form) ที่กําหนดไว
และภายหลังไดรับการติดตอจากผูออกกฎหมายแลว MPC จะพิจารณาวาจําเปนตองมีการจัดทําการ
วิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA) หรือไม บนพื้นฐานของขอมูลที่ไดรับ หนวยงานตองให
ขอมูลแก MPC ที่เพียงพอใหสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอเสนอได MPC จะแจงผล
การประเมินกลับไปยังผูออกกฎหมาย ซึ่งอาจแบงไดเปนกรณีดังนี้
1) หากขอเสนอทางกฎหมายใดมีผลกระทบมากและไมเขาขอยกเวน
จะตองเขาสูกระบวนการจัดทําการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA) โดยระดับของการ
วิเคราะหจะตองไดสัดสวนกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากขอเสนอ ถาเปนกรณีที่จะมีผลกระทบตอ
ธุรกิจและสังคมมากกระบวนการจัดทําการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA) ตองมีการ
วิเคราะหโดยละเอียด ในการนี้ MPC จะเปนตรวจสอบวาการวิเคราะหเพียงพอหรือไมเมื่อพิจารณา
ลักษณะและขนาด (magnitude) ของขอเสนอ อีกทั้งปญหาที่ขอเสนอตองการแกไข
2) ในกรณี ที่ ข อ เสนอกฎหมายอาจจะไม ต อ งจั ด ทํ า การวิ เ คราะห
ผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA) เนื่องจากเขาขอยกเวน MPC จะติดตอไปยังหนวยงานเพื่อขอ
ขอมูลเพิ่มเติม และเมื่อไดปรึกษาหารือกับหนวยงานแลว MPC ก็จะทําคําแนะนําอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปนี้ คือ ขอเสนอไดเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่ดีแลว และไมตองกระทํา
13

Office of the Chief Secretary to the Government, Official Opening of the Seminar on Enhancing
Regulatory Quality, [Online], Available from: http//www.pmo.gov.my/ksn [July 30 , 2017].
14
Malaysia Productive Corperation (MPC), Malaysia Best Practice Regulation Handbook, [Online],
Available from: http//www.regulatoryreform.com [July 30 , 2017].
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การใดๆ ต อไปอี ก หรื อข อเสนอไมเ ข าข อกํ า หนดวา ตอ งจัด ทํ าการวิ เ คราะห ผ ลกระทบในการ
ตรากฎหมาย (RIA) และหนวยงานจะตองทําการทบทวนภายหลัง จากที่กฎหมายไดใชบังคับแลว
(post–implementation review)
กรณีขอยกเวนที่ไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบในการตรา
กฎหมาย (RIS) ไดแก
1) การออกกฎหมายที่มีผลกระทบนอยและไมไดเปลี่ยนแปลงสถานะที่
เปนอยู
2) กฎหมายที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของรัฐและอํานาจอธิปไตย
3) หนังสือเวียนภายในฝายบริห าร (administrative circulars) ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการบริการสาธารณะ
4) ในกรณีพิเศษ (exceptional circumstances) ซึ่งที่ผูออกกฎหมาย
จะตองออกกฎหมายเพื่อจัดการกับเรื่องเรงดวนที่จําเปนตองดําเนินการทันที ในกรณีดังกลาวนี้ ผูออก
กฎหมายจะตองแจง MPC พรอมดวยเหตุผล และ MPC จะแจง คณะกรรมาธิการวางแผนพัฒนา
แหงชาติ (The National Development Planning Committee: NDPC) ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ
ดูแลกระบวนการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact
Statement: RIS) เกี่ยวกับรางกฎหมายซึ่งพัฒ นาขึ้นโดยไมผานกระบวนการวิเ คราะหผลกระทบ
(RIA) อยางไรก็ดี กฎหมายเหลานี้ตองไดรับการทบทวนภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใชบังคับภายใน
หนึ่งหรือสองปจากวันที่กฎหมายไดประกาศใชกฎหมาย
3.2.1.2 ขั้นทําการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA)
ในกรณี ที่ ห ากข อ เสนอทางกฎหมายใดมี ผ ลกระทบมากและไม เ ข า
ขอยกเวน จะตองเขาสูกระบวนการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIA) ซึ่งการวิเคราะห
ผลกระทบนั้นจะเปนไปตามเนื้อหาที่แมแบบ (RIA Template) กําหนดไวซึ่งจะกลาวหัวขอตอไป และ
หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายแลว หนวยงานจะตองทําสรุปรายงานผล
การวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact Statement: RIS) หนึ่งหนา
สําหรับสงใหแก ผูมีอํานาจตัดสินใจและ MPC ซึ่งบทสรุปดังกลาวจะประกอบไปดวยการอธิบาย
ประเด็นหลักของการจัดทํา RIS โดยยอ ผลกระทบของทางเลือกที่พิจารณาแลววาดีที่สุด ผูมีสวนไดเสีย
และทางเลือกอื่นๆ ผลสรุปนี้ยังประเมินดวยวาทางเลือกที่ดีที่สุดนี้จะลดตนทุนของธุรกิจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและพัฒนาความเจริญเติบโตดานความสามารถในการผลิตเพียงใด
รายงานผลการวิเคราะหผ ลกระทบในการตรากฎหมาย (RIS) จะตอง
ไดรับ การรับรองโดยผูบริห ารสูง สุดของหนวยงานที่ออกกฎหมาย (Chief Executive of the
Regulator) หรือโดยปลัดกระทรวงกอนที่จะสงไปยัง MPC เพื่อการประเมินครั้งสุดทาย หาก MPC
ประเมินรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIS) แลวเห็นวาไมเพียงพอ MPC จะ
ชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจดังกลาว แตหาก MPC พิจารณาเห็นวาเพียงพอแลวก็จะสงไปยัง NPDC
เพื่อพิจารณาความ และเมื่อ NPDC พิจารณาเสร็จก็จะสงรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบในการ
ตรากฎหมาย (RIS) ไปยังคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือผูที่มีความรับผิดชอบ กอนจะมีการเผยแพร
รายงานผลการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIS) ตอไป
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ภาพรวมของวิธีดําเนินการ สามารถแสดงเปนแผนภาพได ดังนี้

ภาพที่ 2 วิธีดําเนินการกอนการตรากฎหมายของประเทศมาเลเซีย
3.2.2 เนื้อหาในการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย
กระบวนการก อ นการตรากฎหมาย เพื่อ การวิ เ คราะหผ ลกระทบในการตรา
กฎหมาย (RIA) มีลัก ษณะสําคัญ ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการออกกฎหมาย (sound regulatory
practice) ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการตรวจสอบผลกระทบที่นาจะเกิดขึ้นจากกฎหมายที่เสนอ
และทางเลือกอื่นซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงคทางนโยบายของรัฐบาลได ทั้งนี้ RIA มีวัตถุประสงค
เพื่อใหมีกฎหมายที่ดี (better regulation) โดยมีหลักการดังนี้
1) การวิเคราะหที่ดี (sound analysis): ตองแสดงเหตุผลในการออกกฎหมาย
พรอมทั้ง วัตถุป ระสงค การประเมินผลกระทบของทางเลือกแต ล ะทาง และจะตองมีก ารรับ ฟ ง
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2) การตัดสินใจอยางรอบคอบ (informed decision making): ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจเมื่อจะตองเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายทางเลือก จะตองเขาใจนัยสําคัญของ
ทางเลือกนั้นๆ และมีขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกอนที่จะตัดสินใจ และ
3) ความโปรงใส (transparency): ขอมูลที่เปนพื้นฐานของการออกกฎหมายของ
รัฐบาลจะตองไดรับการเผยแพรแกสาธารณชน
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และโดยที่ป ระเทศมาเลเซียไดแบ ง ขั้นตอนการวิเ คราะหผ ลกระทบในการตรา
กฎหมายออกเปนสองขั้นตอนกลาวคือ ขั้นเริ่ม ตน และขั้นทําการวิเ คราะหผ ลกระทบในการตรา
กฎหมาย เนื้อหาในการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย จึงมีลักษณะแตกตางกันออกไปดวย
โดยแมแบบในขั้นเริ่มตนนั้นเรียกวา Template for RIS Notification Form จะมีลักษณะที่งายและ
เปนมิตรแกหนวยงานผูเริ่มตน เพียงเพื่อทําใหเ ห็นถึง เจตนาในเบื้องตนเทานั้น โดยประกอบดวย
ประเด็นตางๆ ดังนี้
1) ชื่อกระทรวง กรม หนวยงานที่เสนอ
2) ชื่อขอเสนอ
3) เคาโครงของขอเสนอโดยสังเขป ประกอบไปดวยปญหาที่รางกฎหมายตองการ
แกไข วัตถุประสงค ทางเลือกและรายละเอียดวากฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายใหมหรือกฎหมายเกาที่
ตองการแกไข
4) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกภาคธุรกิจและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ แมแบบมีสวนที่ให
บรรยายผลกระทบที่สําคัญ ทั้งดานบวกและลบแก ภาคธุรกิจ ผูบริโภคและองคกรที่ไมใชองคกรรัฐ
(non–governmental organizations) เวนเสียแตวาผลกระทบนั้นเปนผลกระทบนอย
5) ตนทุนของภาคธุรกิจที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ในสวนนี้แบบฟอรมใหบรรยาย
วาตนทุนที่ภาคธุรกิจตองเผชิญมีอะไรบาง เชน การรวบรวมและรายงานขอมูลบางอยาง การวาจาง
ทนายความ นักบัญชีและผูเชี่ยวชาญดานอื่นๆ การประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชี การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการการบริหารงาน การใหการฝกอบรมใหมแกพนักงาน เปนตน
6) การจัดเวลา ตองแสดงวันที่สําคัญ (key dates) และลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลา (timeline) อยางชัดเจนวามีขั้นตอนและสิ่งที่ตองทําอะไรบาง
7) ขอมูลสําหรับติดตอ ในสวนนี้ หนวยงานจะตองใหรายละเอียดสําหรับติดตอ
หนวยงาน ไมวาจะเปนชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท
แตสําหรับ กรณีขั้นทําการวิเ คราะหผ ลกระทบในการตรากฎหมาย นั้นเรียกวา
แมแบบการรายงานผลกระทบทางกฎหมาย Template for Regulatory Impact Statement
โดยแมแบบนี้ใชวิธีการบรรยายทั้งหมด ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอตางๆ พรอมรายละเอียด ดังนี้
1) ชื่อขอเสนอ ตองเปนชื่อเต็มและตองมีการอางถึง Acts of Parliament โดย
ระบุบทบัญญัติที่เกี่ยวของดวย
2) วัตถุประสงคของนโยบายหรือสภาพปญหา เปนการบรรยายวัตถุประสงคหรือ
สภาพปญหาโดยสังเขปเพื่อใหเห็นถึงความจําเปนในการเขาไปแกไขปญหา และตองมีรายละเอียด
ไดแก ระบุและอธิบายวัตถุประสงคทางนโยบายที่เกี่ยวของ ระบุผูไดรับผลกระทบและผูมีสวนไดเสีย
พรอมทั้งอธิบายวาบุคคลเหลานั้นไดรับผลกระทบอยางไร ระบุวาเพราะเหตุใด สถานะปจจุบันรวมถึง
กรอบทางกฎหมายที่มีอยูจึงไมเพียงพอ และ/หรือเหตุผลที่ตองมีการออกกฎหมายใหม การประเมิน
ความเสี่ยง ตองอธิบายวาความเสี่ยงที่กฎหมายตองการแกไขคืออะไร กําหนดเปนปริมาณเชิงตัวเลขได
หรือไม
3) เปาหมายหรือผลของมาตรการที่ตองการใหเ กิดขึ้น หนวยงานจะตองระบุ
ความมุงหมายของขอเสนอหรือกฎหมายที่เสนออยางชัดเจน บรรยายผลที่ตองการใหเกิดขึ้นและ
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บุคคลที่จะไดรับผลกระทบจากกฎหมาย นอกจากนี้จะตองระบุขอบเขตของการใชบังคับของกฎหมาย
ในเชิงภูมิศาสตรดวย
4) ทางเลือก หนวยงานจะตองระบุและบรรยายทางเลือกไมวาจะเปนทางเลือกที่
เปนการออกกฎหมายหรือที่ไมใชการออกกฎหมายที่อาจสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได
ตัวอยางเชน
4.1) ทางเลือกที่เปนการออกกฎระเบียบ มีหลายรูปแบบดังนี้
– Government regulation หมายถึงกฎหมายที่รัฐออกมาไมวาจะอยู
ในรูปกฎหมายหลัก (primary legislation) และกฎหมายลําดับรอง ทางเลือกนี้เหมาะสําหรับปญหาที่
มีความเสี่ยงสูง มีผลกระทบหรือมีความสําคัญมาก และไมอาจแกไขไดดวยทางเลือกอื่นๆ
– Self–regulation เปนกฎเกณฑที่ผูป ระกอบการออกมาควบคุม
รับผิดชอบและบังคับใชกันเอง โดยใชวิธีการออกแนวปฏิบัติ (Codes of Conduct) ทางเลือกนี้
เหมาะสํ าหรั บ ป ญ หาที่ ไม ส ง ผลกระทบทางดา นสุ ขภาพและความปลอดภั ยมากนั ก ปญ หาที่ มี
ความเสี่ยงต่ํา และเปนปญหาที่สามารถแกไขไดดวยกลไกการตลาด เชน สถานการณที่เกิดเฉพาะกลุม
และสามารถนําเอาวิธีการ Self–regulation ไปใชได อยางไรก็ตาม Self–regulation มีแนวโนมไมมี
ประสิทธิภาพหากผูประกอบการไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
– Quasi–regulation รวมถึงการออกกฎหรือความตกลง (arrangements)
ที่รัฐบาลมีสวนทําใหผูป ระกอบการปฏิบัติตาม แตไมไดเ ปนการออกกฎหมายจากรัฐโดยตรง เชน
ประมวลวิธีปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรม (industry codes of practice) ที่พัฒนาขึ้นมาโดยรัฐเขาไป
มีสวนเกี่ยวของ คําแนะนํา (guidelines) หนวยงานของรัฐทําขึ้น หรือระบบการรับรองคุณภาพ เปนตน
– Co–regulation เปนกรณีที่ภาคอุตสาหกรรม (industry) พัฒนา
และบังคับใชกฎเกณฑของตนเอง แตรัฐออกกฎหมายรับรองเพื่อใหกฎเกณฑนั้นสามารถใชบังคับได
4.2) ทางเลือกที่ไมใชการออกกฎระเบียบ มีหลายรูปแบบดังนี้
– ทางเลือกที่ไมกระทําการอะไร (do nothing) ทุกอยางคงไวเชนเดิม
โดยอิงกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและกฎหมายเดิมที่มีอยู ซึ่งทางเลือกดังกลาวจะถูกหยิบยกไวเปน
ทางเลือกลําดับแรกกอนทางเลือกอื่น
– ทางเลือกที่ใชวิธีใหขอมูลและการรณรงคใหความรู
– ทางเลือกที่ใชตลาดเปนเครื่องมือ (market–based instruments)
เชน ภาษี การใหเงินอุดหนุนและใบอนุญาตที่สามารถจําหนายจายโอนได (tradable permits)
– ทางเลื อ กที่ ใ ช ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพโดยสมั ค รใจ เช น การขึ้ น
ทะเบียน การออกใบรับรอง และการออกใบอนุญาต
– ทางเลือกที่ใชการพัฒนาและสงเสริมมาตรฐานที่สามารถนําไปใชโดย
ความสมัครใจ (voluntary standards)
– ทางเลือกอื่นๆ เชน การขึ้นทะเบียนขอมูลที่เปดเผยสูสาธารณะ
5) การประเมินผลกระทบ
วัตถุประสงคของการประเมินก็คือ เพื่อใหผูตัดสินใจทราบขอดีขอเสียของแตละ
ทางเลือกและจะไดนําไปพิจารณาในการตัดสินใจ การประเมินผลกระทบเปนการประเมินผลกระทบ

22
ดานตนทุน ประโยชนและความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นแกผูบริโภค ภาคธุรกิจ รัฐบาลและผูมีสวนไดเสีย
อื่นๆ ทั้งทางตรงและทางออมอยางครอบคลุม โดยใชสถานะปจจุบันเปนฐานในการประเมินผลกระทบ
ของแตล ะทางเลือก ผลกระทบควรกํา หนดในเชิง ปริม าณตราบเทา ที่ เ ปนไปได เพื่อใหส ามารถ
เปรียบเทียบตนทุน ประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการนําทางเลือกแตละทางไปใช
ในการประเมินผลกระทบนั้น จะตองระบุวาใครที่จ ะไดรับ ผลกระทบไมวา
ทางตรงหรือทางออม อยูภาคธุรกิจใด จํานวนและขนาดของผูประกอบการเปนอยางไร และจะตอง
รายงานผลกระทบของขอเสนอกฎหมายตอเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนภาระในทางบริหาร ผลกระทบตอ
ธุรกิจ ผูบริโภค การแขงขัน และการคาภายในและระหวางประเทศ อีกทั้งตองอธิบายวาทางเลือกที่
แนะนําไดรับการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบในดานลบตอสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม สังคม
วัฒนธรรม ความมั่นคง และเศรษฐกิจอยางไรบาง ในสวนของผลกระทบตอพันธกรณีระหวางประเทศ
คูมือไดกําหนดแนวทางในการวิเคราะหผลกระทบตอพันธกรณีระหวางประเทศในภาคผนวก 3 ซึ่งใช
สําหรับกรณีที่จะออกกฎหมายที่กําหนดขอบังคับทางเทคนิค (technical regulations)
นอกจากนี้ ในการประเมินผลกระทบจะตองพิจารณาประเด็นเรื่องความเทาเทียม
และความเปน ธรรมด ว ยว าข อ เสนอจะสามารถแกไ ขความไมเ ท าเที ยมกัน ที่ เ ป น อยู ในป จ จุ บั น
รางกฎหมายที่จะนําไปบังคับใชสามารถแกปญหาความไมเทาเทียมไดหรือไม และหากบังคับใชแลวจะ
สงผลกระทบแกภาคสวนใดเปนพิเ ศษหรือไม รวมทั้ง ประเด็นที่วาภาคสวนที่ไดประโยชนจากราง
กฎหมายนี้เปนแตกตางไปจากภาคสวนที่ตองรับภาระตนทุนหรือไม ในกรณีที่ขอเสนอทางกฎหมายจะ
มีผลเปนการจํากัดการแขงขัน โดย RIS จะตองแสดงใหเห็นวาขอเสนอดังกลาวจะใหประโยชนแก
สังคมซึ่งมากกวาตนทุน และไมมีทางเลือกอื่นที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคเดียวกันไดโดยไมจํากัดการ
แขงขัน
ในการประเมินตนทุนและประโยชนจะตองประเมินครอบคลุมทั้งดานบวกและลบ
ซึ่งไดวินิจฉัยไวจากการผลกระทบของรางกฎหมายและมีไดหลายประเภท อาทิ ตนทุนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของภาคธุรกิจทั้งที่เปนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ เชน คาใชจายในการขอใบอนุญาต
การขนสง กระบวนการผลิต ตนทุนของผูบริโภค รวมถึงราคาสินคาหรือบริการในอัตราที่สูงขึ้นเปนผล
มาจากการจํากัดการแขงขันทางการคา การลดตัวเลือกหรือคุณภาพของสินคาและบริการ หรือการนํา
สินคาและบริการเขาสูตลาดชาสงผลกระทบตอการเลือกซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค ตนทุนของ
สังคมและหรือสิ่งแวดลอม เชน การทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงหรือกอมลพิษ การทําใหเกิดปญหา
สุขภาวะและทําใหความปลอดภัยลดลง เงินเดือนหรือคาจางลดลง และการทําใหการจางงานลดลง
หรือเศรษฐกิจถดถอย ตนทุนของทางภาครัฐ เชน คาใชจายอันเนื่องมาจากการพัฒนากฎหมาย การ
พัฒนานโยบายทางดานการศึกษาและการใหขอมูลแกประชาชน ตนทุนดานการตรวจสอบหรือการให
ใบอนุญาต ตนทุนดานการรวบรวมขอมูลทางธุรกิจ และตนทุนดานการบังคับใชกฎหมาย
6) การรับฟงความคิดเห็น หนวยงานจะตองระบุการรับฟงความคิดเห็นทั้งระดับ
ภายในรัฐบาลและการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ
การรับฟงความคิดเห็นเปนการใหความเชื่อมั่นวาผลกระทบทั้งหมดไดรับการ
พิจารณาในการประเมินวาการแกไขปญหาดวยวิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุด อีกทั้งสรางความโปรงใสซึ่งจะชวย
ใหเกิดเชื่อมั่นในกระบวนการทางนโยบาย หนวยงานควรตองระบุผูมีประโยชนเกี่ยวของและผูที่ไดรับ
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ผลกระทบและจะตองใหโอกาสบุคคลดังกลาวมีส วนรวมในการปรึกษาหารือที่จะตองเปนไปอยาง
เปดเผย จริง จัง (meaningful) และมีดุล ยภาพ (balanced) ในทุก ขั้นตอนของกระบวนการออก
กฎหมาย RIS จะตองแสดงใหเห็นวา การรับฟงความเห็นเปนไปตามหลักการดังกลาว
7) บทสรุปและแนะนําทางเลือกที่เหมาะสม
รายงานการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIS) จะตองมีขอความที่
ระบุทางเลือกที่แนะนําบนพื้นฐานของการวิเคราะหผลกระทบอยางชัดเจน จะตองแสดงใหเห็นวา
ทางเลือกนั้นเหมาะสมในการที่จะบรรลุวัตถุประสงคไดดีที่สุดเมื่อพิจารณาตนทุนและประโยชนแลว
อีกทั้งยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย (National Policy on the
Development and Implementation of Regulations) ดวย นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIS) จะตองระบุตนทุนและประโยชนของทางเลือกดังกลาวที่เกิดแก
กลุมตางๆ
8) การนําทางเลือกที่ดีที่สุดไปใชใ นทางปฏิบัติ (implementation of the
preferred option)
สวนนี้เปนการบรรยายแผนการสําหรับการนําทางเลือกที่ดีที่สุดไปใช โดยตอง
อธิบายกลยุทธในการนําทางเลือกที่ดีที่สุดไปใชโดยสรุป และตองระบุหนวยงานที่รับผิดชอบพรอมทั้ง
บทบาทของหนวยงานดังกลาว อีกทั้งประเมินตนทุนในการนําทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ยัง
ตองระบุหนวยงานที่ทําหนาที่บังคับใชกฎหมาย และบรรยายวิธีการในการบังคับ อีกทั้งระบุมาตรการ
บังคับในกรณีที่มีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
นอกจากแผนการในการนําทางเลือกไปใชแลว สวนนี้ยังตองระบุวากฎหมายที่
ออกจะไดรับการตรวจสอบและทบทวนความมีประสิทธิภาพอยางไรและเมื่อใดอีกดวย โดยหลักแลว
กฎหมายทุกฉบับจะตองไดรับการทบทวนทุก 5 ป หากกฎหมายนั้นเปนกฎหมายที่มีผลกระทบตอ
ธุร กิจ เวนแตก ฎหมายนั้นจะมีบ ทบัญ ญัติท บทวนซึ่ง กําหนดไวเ ปนอยางอื่น การทบทวนดัง กลาว
จะตองไดรับการเผยแพรบนเว็บไซตของ MPC15
3.2.3 หนวยงานกํากับกระบวนการกอนการตรากฎหมาย
ในกระบวนการกอนการตรากฎหมายของประเทศมาเลเซีย มีหนวยงานที่กํากับ
กระบวนการที่เกี่ยวของ 2 หนวยงาน ไดแก
1) สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (Malaysia Productivity Corporation: MPC)
มีความรับผิดชอบในการประเมินความจําเปนในการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายและการ
ทํารายงานผลการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIS) และทบทวนความเพียงพอของ RIS
กอนที่จ ะถูกสง ไปยัง คณะกรรมาธิก ารวางแผนพัฒ นาแหง ชาติ อีก ทั้งยัง มีใหคําปรึก ษาแก ผูออก
กฎหมาย (regulator) ในการทํา RIA และการพัฒนา RIS อีกดวย และ
2) คณะกรรมาธิการวางแผนพัฒนาแหงชาติ (The National Development
Planning Committee: NDPC) ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับกระบวนการจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact Statement: RIS) ตรวจสอบและให
15

Malaysia Productive Corperation (MPC), Malaysia Best Practice Regulation Handbook, Anex 1 and
Anex 2, [Online], Available from: http//www.regulatoryreform.com [July 30 , 2017].
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ความเห็นชอบความเพียงพอของ RIS ทั้งหมดกอนที่จ ะถูกสงไปยังผูมีอํานาจตัดสินใจเพื่อทําการ
ตัดสินใจ
3.3 กระบวนการกอนการตรากฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
การศึ ก ษานี้ ผู ศึ ก ษาได ศึ ก ษากระบวนการก อ นการตรากฎหมาย เพื่ อ การวิ เ คราะห
ผลกระทบในการตรากฎหมาย หรื อ RIA ของรั ฐนิวเซาทเ วลส ซึ่ง มีรู ป แบบกระบวนการและ
เอกสารอางอิงที่ครบถวนสมบูรณเปนกรณีศึกษา โดยพบวารัฐนิวเซาทเวลส ไดเริ่มนํากระบวนการ
กอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายมาใชตั้งแตป ค.ศ. 198516 โดย
รัฐนิวเซาทเวลสนําการวิเ คราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย หรือ RIA มาใชเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายในการลดขอกําหนดกฎหมายที่มากเกินความจําเปน (red tape) ซึ่งเปนสวนสําคัญของ
นโยบายทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายในการทําใหรัฐนิวเซาทเวลสเปนรัฐที่นาลงทุนอันจะนํามาซึ่ง
การสรางงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
กระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย หรือ
RIA เปนกระบวนการที่จะตรวจสอบและใหขอมูลที่เกี่ยวของแกผูตัดสินใจและผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับ
ผลที่คาดวาจะเกิดของกฎหมายที่เสนอ และขอบเขตของทางเลือกซึ่งสามารถแกปญหาของรัฐบาลได
โดย RIA ชวยใหมั่นใจวากระบวนการพัฒนานโยบายจะทําใหเกิดกฎหมายหรือทางแกอยางอื่นที่ใหผล
ประโยชนสูงสุดแกสังคม
3.3.1 วิธีดําเนินการกอนการตรากฎหมาย
กระบวนการกอนการตรากฎหมายของรัฐนิวเซาทเวลส ไดแบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ดวยกัน ซึ่ง ในแตล ะขั้นตอนนี้จะเปนเสมือนกระบวนการในการกลั่นกรองความจําเปนในการตรา
กฎหมายและการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายอยูในแตละขั้น โดยอธิบายไดดังนี้
3.3.1.1 ขั้นตอนการระบุขอเสนอ (Proposal definition) หนวยงานจะตองระบุ
ปญหาที่เกิดขึ้น และระบุทางเลือกที่สามารถแกปญหาไดรวมถึงทางเลือกที่เปนการออกกฎหมาย
ซึ่งในการกําหนดปญหาและทางเลือกนี้อาจผานการรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดเสียหรือผูมีสวนเกี่ยวของมาดวยแลว และประการสําคัญคือ ตองพิจารณาวาขอเสนอ
นั้นตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (Cabinet) หรือสภาบริหาร (Executive Council)
หรือไม หากไม ขอเสนอนั้นก็ไมตองผานกระบวนการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย หรือ
RIA ซึ่งในการพิจารณาวาจะตองผานกระบวนการในการวิเคราะหผ ลกระทบในการตรากฎหมาย
หรือไมนี้ เพียงแคผูตัดสินใจเห็นชอบก็เปนการเพียงพอ
3.3.1.2 ขั้นตอนการวิเ คราะหและประเมินขอ เสนอ (Proposal analysis &
assessment)
รัฐมนตรีประจํากระทรวง (Portfolio Minister) มีหนาที่ตองพิจารณาวา
ขอเสนอเกี่ยวกับกฎหมายที่เ กี่ยวของกับ คณะรัฐมนตรี (Cabinet) หรือสภาบริห าร (Executive
Council) นั้น เปนขอเสนอที่สําคัญหรือไม ถาเปนขอเสนอที่ไมสําคัญ หนวยงานเพียงแตจะตองแสดง
16
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ใหเห็นวาไดมีการนําหลักกฎหมายที่ดี (Better Regulation Principles) มาใชโดยแสดงหลักฐาน
การนําหลักดังกลาวมาใชในบันทึกที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือสภาบริหาร แตถาเปนขอเสนอที่มี
ความสําคัญหนวยงานจะตองจัดทํารายงานกฎหมายที่ดี (Better Regulation Statement: BRS) ดวย
โดยขอเสนอที่สําคัญจะมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้คือ
1) เปนขอเสนอซึ่งเปนการออกกฎหมายหลักใหม (major new regulatory
initiative)
2) เปนขอเสนอซึ่งมีผลกระทบอยางสําคัญตอปจเจกบุคคล ชุมชน หรือ
ภาคสวนของชุมชน
3) เปนขอเสนอซึ่งมีผลกระทบอยางสําคัญตอภาคธุรกิจ เชนทําใหเกิด
ตนทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายอยางมาก
4) เปนขอเสนอที่ทําใหเกิดการจํากัดการแขงขันอยางมีนัยสําคัญ
5) เปนขอเสนอที่ทําใหเกิดตนทุนในการบริหารจัดการ (administrative
cost) อยางมากแกภาครัฐ
อนึ่ง การตัดสินใจของรัฐมนตรีนี้ถือเปนกรณีสําคัญ ดังนี้ การพิจารณา
และตัด สินใจของรั ฐมนตรีไปในทางใดนั้น อาจถู ก ทบทวนโดยนายกรัฐมนตรี (Premier) และ
คณะรัฐมนตรี (Cabinet) ที่ไดรับคําแนะนําจากรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูปกฎหมาย (Minister for
Regulatory Reform) ก็ได
อยางไรก็ดี ขอเสนอกฎหมายที่ไดรับยกเวนจากการใชหลักกฎหมายที่ดี
ไดแก ขอเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจของตํารวจ (police powers) และกฎหมายอาญาทั่วไปหรือ
การบริหารงานยุติธรรม ไดแก (1) ขอบังคับของศาลและกฎหมายเกี่ยวกับระวางโทษ (sentencing
legislation) (2) ขอเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับขอบังคับการเลือกตั้ง (3) ขอเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดการภาครัฐ (management of public sector) (4) ขอเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับการแกไข
ขอบกพรองในการรางกฎหมาย การแกไขเพิ่มเติมสืบเนื่อง (consequential amendments) หรือ
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ (machinery nature) (5) ขอเสนอที่ไดรับการยกเวน
ตามตารางที่ 4 ของกฎหมาย Subordinate Legislation Act (SLA)1989 (6) ขอเสนอกฎหมายที่
เกี่ยวกับการขึ้นคาธรรมเนียมตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปนไปตามหรือต่ํากวาดัชนีราคา
ผูบริโภค (Consumer Price Index) (7) ขอเสนอกฎหมายซึ่งไดรับการประเมินโดยละเอียดวาเปนไป
ตามหลักกฎหมายที่ดีหรือไมแลว โดยเปนสวนหนึ่งของบันทึกที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือของสภา
บริหาร (Cabinet Minute หรือ Executive Council Minute) และ (8) ขอเสนอกฎหมายที่ถูก
พัฒ นาและประเมิน ผานกระบวนการภายนอก ซึ่ง กระบวนการดัง กลาวอยา งนอยจะตองมีก าร
วิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายอยางละเอียด รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็น
นอกจากนี้ ถา ข อ เสนอเป น ข อเสนอในการออกกฎหมายลํ าดั บ รอง
ขอเสนอทางกฎหมายนั้นจะตองเปนไปตามกฎหมาย Subordinate Legislation Act ค.ศ. 1989 ซึ่ง
กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact
Assessment Statement: RIS) ดังนั้น ในการออกกฎหมายที่มีความสําคัญ อาจจัดใหมีรายงานการ
วิเ คราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIS) แทนรายงานกฎหมายที่ดี (Better Regulation
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Statement: BRS) ก็ได โดยจะตองมีก ารเสนอผลของการรับ ฟง ความคิดเห็นพรอมดวยเหตุผ ล
สนับสนุนขอเสนอ และหนวยงานจะตองเผยแพรและโฆษณารายงานการวิเคราะหผลกระทบในการ
ตรากฎหมาย (RIS) บนเว็บไซดของหนวยงานดวย
ทั้งนี้ ในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย
(RIS) หรือ รายงานกฎหมายที่ดี (BRS) สํานักงานกฎหมายที่ดี (Better Regulation Office: BRO)
ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูในสังกัดของ Department of Finance, Services and Innovation อยูใน
การกํากับดูแลของ Minister for Innovation and Better Regulation จะมีหนาที่ใหคําแนะนําและ
ประเมิน RIS หรือ BRS เพื่อตรวจสอบวาเปนไปตามหลักกฎหมายที่ดีหรือไม ในกรณีที่ RIS ไมเปนไป
ตามหลักกฎหมายที่ดี หนวยงานจะตองใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเปนไปตามหลักดังกลาว แตถาเปน
กรณี BRS ไมเปนไปตามหลักกฎหมายที่ดี หนวยงานจะตองแกไข BRS นอกจากการประเมินโดย
BRO แลว นายกรัฐมนตรี (Premier) ยังมีอํานาจในการคัดคานการสงขอเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีหรือ
สภาบริหารอีกดวย
3.3.1.3 ขั้นตอนการเห็นชอบขอเสนอกฎหมายและการออกกฎหมายอยางเปน
ทางการ (Proposal approval & formal introduction) ขอเสนอจะถูกสงไปยังคณะรัฐมนตรี
(Cabinet) หรือสภาบริหาร (Executive Council) เพื่อใหความเห็นชอบ ขอเสนอที่ไดรับ ความ
เห็นชอบก็จะไดรับการนําไปออกเปนกฎหมาย ในกรณีรายงานการวิเคราะหผ ลกระทบในการตรา
กฎหมาย (RIS) คณะกรรมาธิการทบทวนกฎหมาย (Legislative Review Committee: LRC) ยังคงมี
อํานาจประเมิน สวนรายงานกฎหมายที่ดี (BRS) ก็จะไดรับการเผยแพรในเว็บไซดของหนวยงานโดย
ลิงคที่เชื่อมมาจากเว็บไซตของ BRO

27

ภาพที่ 3 กระบวนการกอนการตรากฎหมายของรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย
3.2.2 เนื้อหาในการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย
จากการศึกษาถึงวิธีดําเนินการดังขอ 3.3.1 จะเห็นไดวากระบวนการ RIA ที่สําคัญ
ของรั ฐ นิ ว เซาท เ วลส ประเทศออสเตรเลี ย จะประกอบไปด ว ยหลั ก การสํ า คั ญ 2 ส ว น คื อ
(1) Regulatory Impact Assessment Checklist หรือ RIA Checklist โดยรัฐนิวเซาทเวลสประเทศ
ออสเตรเลีย กําหนดรายการตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมวาหนวยงานที่ไดมีการเสนอ
กฎหมายใหมและเสนอแกไขกฎหมายจะตองระบุขอมูลจากรายการตรวจสอบใหเปนไปตามหลัก
กฎหมายที่ดี (Better regulation principles) อยางครบถวน และ (2) รายงานหลักกฎหมายที่ดี
(Better Regulation Statement: BRS)
หลัก กฎหมายที่ดี (Better regulation principles) นั้นจะประกอบไปดว ย
หลักการสําคัญ 7 ประการ ดังนี้
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หลัก ที่ 1 ความจําเปนสําหรับ การกระทําของรัฐบาลควรจะมีอยู ซึ่ง หนวยงาน
จะตองแสดงใหเห็นวาปญหามีอยูกอนที่จะตัดสินวาการกระทําของรัฐบาลจําเปนหรือไม โดยการระบุ
แหลงที่มา สภาพ ขนาดและผลกระทบของปญหาอยางชัดเจน อีกทั้งจะตองแสดงหลักฐานของปญหา
โดยใชขอมูล หากเปนไปได การที่จะเขาใจปญหาไดนั้นอาจตองอาศัยการวิจัยคนควาเพื่อทําใหมั่นใจ
วาไดระบุตนเหตุของปญหาแทนที่จะเปนลักษณะ (symptoms) ของปญหา การรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดเสียอาจจะชวยใหสามารถระบุปญหาไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น
หลักที่ 2 วัตถุประสงคของการกระทําของรัฐบาลควรชัดเจน วัตถุประสงคที่ชัดเจน
ยัง มีความสําคัญ ในการทบทวนตอไปในกระบวนการพัฒ นากฎหมาย เนื่องจากจะชวยประเมิ น
ความสําเร็จของการแกปญหาโดยกฎหมายวากฎหมายนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวมาก
นอยเพียงใด
หลัก ที่ 3 ผลกระทบของการกระทําของรัฐบาลควรจะไดรับ ความเขาใจอยา ง
เหมาะสม โดยพิจารณาตนทุนและผลประโยชนของทางเลือก รวมถึงทางเลือกที่จะไมออกกฎหมายดวย
ดังนี้
1) การพัฒนาทางเลือกที่เปนไปได หนวยงานควรพิจารณาทางเลือกทั้งหลายที่
เปนไปได โดยเริ่มจากทางเลือกรัฐตองเขาไปแทรกแซงนอยที่สุดกอน และตองพิจารณาทางเลือกที่
เปนการไมกระทําการหรือคงสถานะปจจุบันดวย
2) การออกแบบทางเลือกเพื่อสนับสนุนแนวทางใหม (innovation) ทางเลือกที่
ออกแบบดีจะทําใหเกิดแนวทางใหม คําวา “แนวทางใหม” (Innovation) ในที่นี้หมายถึง การพัฒนา
สินคา บริก าร หรือกระบวนการ การสรางตลาดใหม หรือใชผ ลิตภัณฑใหม ในกรณีที่เ หมาะสม
กฎหมายควรมี ลั ก ษณะที่ มุ ง เน น ไปที่ ผ ลลั พ ธ ม ากกว า การกํ า หนดรายละเอี ย ด (prescriptive)
ผูประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจะตอบสนองโดยการพัฒนาแนวทางใหมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
การเปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจสามารถเลือกวิธีการในการไดผลลัพธที่กําหนดไวจะชวยลดตนทุน
ของกฎหมายอีกดวย
3) การประเมินผลกระทบของทางเลือก อาทิ การระบุผูที่ไดรับผลกระทบ การ
ระบุตนทุนและประโยชน โดยตนทุนและผลประโยชนของทางเลือกที่ถูกเสนอสามารถรวมถึงตนทุนใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance cost) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง แวดลอม
นอกจากนี้ หนวยงานจะตองพิจารณาผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค
ของทางเลื อ กอย างชั ด แจ ง การพิ จ ารณาผลกระทบต อ การแข ง ขัน และการจํ ากั ด การแข ง ขั น
การประเมินตนทุนและประโยชน คือการประมาณการณผลกระทบสุทธิของทางเลือกรวมถึงประเมิน
ตนทุนและผลประโยชนของแตละทางเลือก การระบุทางเลือกที่แนะนํา (recommended option)
เมื่อประเมินผลกระทบของกฎหมายเสร็จ การประเมินจะตองคํานึงถึงผลการวิเคราะหทั้งทางดาน
ปริมาณและดานคุณภาพ การกระจายผลกระทบ (distributive impact) ภาระทางกฎหมายโดยรวม
ตลอดจนความเสี่ยงและความไมแนนอน นอกจากนี้ หนวยงานจะตองใหการอธิบายวาเพราะเหตุใด
ทางเลือกที่แนะนําจึง เปนทางเลือกที่ตองการ (preferred option) และใหเหตุผลในการปฏิเสธ
ทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งขอสันนิษฐานหลักที่ใชในการวิเคราะหดวย
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4) การพัฒนาแผนการในการนําทางเลือกมาใช (implementation) และการ
บังคับตามทางเลือก (compliance)
5) การพิ จ ารณาว า สมรรถนะ (performance) ของทางเลื อ กจะได รั บ การ
ตรวจสอบและรายงานอยางไร หนวยงานจะตองพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะบนพื้นฐานของวัตถุประสงค
ของกฎหมาย และจะตองตรวจสอบสมรรถนะของกฎหมายอยางสม่ําเสมอ
หลักที่ 4 การกระทําของรัฐบาลควรมีประสิทธิภาพและไดสัดสวน การกระทําของ
รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพจะทําใหมั่นใจวากฎหมายจะสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยไมกอใหเกิดตนทุนที่
ไมจําเปน ขอบเขตของขอเสนอกฎหมายควรไดสัดสวนกับความรายแรงของปญหาที่ตองจัดการแกไข
หลักที่ 5 การรับฟงความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและชุมชนควรไดรับการพิจารณาใน
การพัฒนากฎหมาย รัฐบาลจะตองมีการรับ ฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอกฎหมายทุกขอเสนอ
และจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนากฎหมาย
ระยะเวลาขั้นต่ําสําหรับ การรับ ฟง ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ รางกฎหมายคือ 28 วัน
ระยะเวลาดังกลาวอาจขยายใหยาวกวานั้นในกรณีที่เปนขอเสนอกฎหมายที่สําคัญหรือซับซอน หรือใน
กรณีที่เหมาะสมกับผูมีสวนไดเสียหรือเปนประเด็นเกี่ยวของ
การรับฟงความคิดเห็นอาจจําเปนตองมีในหลายขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
กฎหมาย การรับ ฟง ความคิดเห็นตั้ง แตเ ริ่ม กระบวนการจะทําใหส ามารถกําหนดปญ หาไดอยาง
เหมาะสมและสามารถตัดสินใจไดวาควรจะตองมีกฎหมายหรือไม การรับฟงความคิดเห็นชวยใหรัฐ
เขาใจถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากขอเสนอกฎหมาย และสามารถทราบถึงผลลัพธที่ไมคาดหมาย
ไววาจะเกิดขึ้นจากขอเสนอกฎหมายนั้น อยางไรก็ดี รัฐบาลและผูมีสวนไดเสียควรเขาใจวาการรับฟง
ความเห็นนั้นไมไดนําไปสูฉันทามติเสมอไปเพราะรัฐบาลจําเปนตองทําใหเกิดความสมดุลกันระหวาง
ขอพิจารณาทั้งหลายเพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
หลักที่ 6 กฎหมายที่มีอยูแลวควรไดรับการพิจารณาเพื่อปรับปรุงใหเขาใจงายขึ้น
ยกเลิก ปฏิรูป หรือรวมเขาดวยกัน รัฐบาลควรทําใหกฎหมายที่มีอยูงายขึ้น ยกเลิก ปฏิรูป หรือรวม
กฎหมายที่มีอยูเขาดวยกันมากกวาการรางกฎหมายขึ้นใหมและยกเลิกกฎหมายเดิม (one in, one
out) และควรพิจารณาหลักการดังกลาวนี้ในการพัฒนากฎหมายทุกขั้นตอน รวมถึงการแกไขกฎหมาย
ที่มีอยูแลวดวย ซึ่งจะชวยทําใหมั่นใจวากฎหมายที่ออกมาใหมนั้นจําเปนและสอดคลองกับกฎหมายที่
มีอยูแลว กฎหมายเกาถูกยกเลิกเมื่อมีกฎหมายใหมมาใชบังคับแทนที่ เครื่องมือหรือกฎหมายที่มีอยู
แลวไดรับการพิจารณา และภาระทางบริหารหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นลดลง
หลักที่ 7 กฎหมายควรมีการทบทวนเปนชวงๆ และหากจําเปนก็ใหปฏิรูปเพื่อให
กฎหมายยังคงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป รัฐควรจะทําการทบทวนกฎหมายทุกฉบับเวนแต
กฎหมายที่มีผลกระทบนอย นอกจากนี้ รางพระราชบัญญัติควรมีบทบัญญัติวาดวยการทบทวนดวย
สวนกฎหมายลําดับรองจะตองไดรับการทบทวนตาม Subordinate Legislation Act ทุกๆ 5 ป
3.3.3 หนวยงานกํากับกระบวนการกอนการตรากฎหมาย
สํานักงานกฎหมายที่ดี (Better Regulation Office: BRO) เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
ในการตรวจสอบรายงานการวิ เ คราะหผ ลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact
Assessment Statement: RIS) หรือรายงานหลักกฎหมายที่ดี (Better Regulation Statement:
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BRS) โดย BRO เปนหนวยงานที่อยูในสังกัดของ Department of Finance, Services and Innovation
อยูในการกํากับ ดูแลของ Minister for Innovation and Better Regulation จะมีหนาที่ให
คําแนะนําและประเมิน RIS หรือ BRS เพื่อตรวจสอบวาเปนไปตามหลักกฎหมายที่ดีหรือไม ในกรณีที่
RIS ไมเปนไปตามหลักกฎหมายที่ดี หนวยงานจะตองใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเปนไปตามหลักดังกลาว
แตถาเปนกรณี BRS ไมเ ปนไปตามหลักกฎหมายที่ดี หนวยงานจะตองแกไข BRS กอนสงตอให
Department of Premier and Cabinet (DPC) ตอไป
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกระบวนการกอนการตรากฎหมายของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และ
รัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย
หัวขอ
ประเทศไทย
การเริ่มตนของ เริ่มนํามาใชนับแตเมื่อป
กระบวนการ พ.ศ. 2531 โดยเปนสวน
RIA
หนึ่งของระเบียบในการ
เสนอรางกฎหมายตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
แนวคิดพื้นฐาน หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 3 ประการ
ไดแก
1. หลักนิติธรรม
2. หลักความโปรงใส
3. หลักความมีสวนรวม

ประเทศมาเลเซีย
องคการเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) ใหการสนับสนุน
ตั้งแตป ค.ศ. 1962

ประเทศออสเตรเลีย
เริ่มนํามาใชตั้งแตป ค.ศ. 1985 โดย
จัดเปนสวนหนึ่งของนโยบายในการลด
ขอกําหนดกฎหมายที่มากเกินความ
จําเปน (red tape)

3 ประการ ไดแก
7 ประการ ไดแก
1. การวิเคราะหที่ดี (sound 1. ความจําเปนสําหรับการกระทําของ
analysis)
รัฐบาลควรจะมีอยู (The need for
2. การตัดสินใจอยาง
government action should be
รอบคอบ (informed
established)
decision making)
2. วัตถุประสงคของการกระทําของ
3. ความโปรงใส
รัฐบาลควรชัดเจน (The objective
(transparency)
of government action should
be clear)
3. ผลกระทบของการกระทําของรัฐบาล
ควรจะไดรับความเขาใจอยาง
เหมาะสม โดยพิจารณาตนทุนและ
ผลประโยชนของทางเลือก รวมถึง
ทางเลือกที่จะไมออกกฎหมายดวย
(The impact of government
action should be properly
understood by considering the
3 costs and benefits of a range
of options, including non–
regulatory options)
4. การกระทําของรัฐบาลควรมี
ประสิทธิภาพและไดสัดสวน
(Government action should be
effective and proportional)
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วิธีดําเนินการ สวนราชการดําเนินการ 1. หนวยงานผูออกกฎหมาย
จัดทําคําชี้แจงความจําเปน ตองจัดทําแมแบบสําหรับ
ในการตรากฎหมาย ซึ่งเปน การแจง RIS ไปยัง MPC
หลักฐานของการวิเคราะห 2. MPC พิจารณาวาเรื่องที่
ผลกระทบในการตรา
เสนอจะตองทํา RIS หรือ
กฎหมายดวยตนเอง
เขาขอยกเวนหรือไม
ประกอบเปนสวนหนึ่งของ 3 ถาไมตองทํา .RIS
รางกฎหมายที่เสนอตอ
หนวยงานตองแจงเหตุผล
คณะรัฐมนตรี และเสนอไป และจัดทําการทบทวน
ยังสํานักเลขาธิการ
ภายหลังจากที่กฎหมาย
คณะรัฐมนตรี
ไดใชบังคับแลว (post–
implementation
review) ตองทํา แตหาก
ตองทํา RIS สรุปหนึ่ง
หนากระดาษให MPC
และผูมีอํานาจตัดสินใจ
4. MPC พิจารณาแลวก็จะ
สงไปยัง NPDC เพื่อ

ประเทศออสเตรเลีย
5. การรับฟงความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ
และชุมชนควรไดรับการพิจารณาใน
การพัฒนากฎหมาย (Consultation
with business and the
community should inform
regulatory Development)
6. กฎหมายที่มีอยูแลวควรไดรับการ
พิจารณาเพื่อปรับปรุงใหเขาใจงาย
ขึ้น ยกเลิก ปฏิรูป หรือรวมเขา
ดวยกัน (The simplification,
repeal, reform or consolidation
of existing regulation should
be considered)
7. กฎหมายควรมีการทบทวนเปนชวงๆ
และหากจําเปนก็ใหปฏิรูปเพื่อให
กฎหมายยังคงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป (Regulation
should be periodically
reviewed, and if necessary
reformed to ensure its
continued efficiency and
effectiveness)
1. ขั้นตอนการระบุขอเสนอ (Proposal
definition) หนวยงานจะตองระบุ
ปญหาที่เกิดขึ้น และระบุทางเลือกที่
สามารถแกปญหาได
2 .ขั้นตอนการวิเคราะหและประเมิน
ขอเสนอ (Proposal analysis &
assessment) โดยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวง (Portfolio Minister) มี
หนาที่ตองตัดสินวาขอเสนอเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
คณะรัฐมนตรี (Cabinet) หรือสภา
บริหาร (Executive Council) นั้น
เปนขอเสนอที่สําคัญหรือไม
3 .ถาเปนขอเสนอที่มีความสําคัญ
หนวยงานจะตองจัดทํารายงาน
กฎหมายที่ดี (Better Regulation
Statement: BRS) ถาขอเสนอเปน
ขอเสนอในการออกกฎหมายลําดับ
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พิจารณาความเพียงพอ
และเมื่อ NPDC พิจารณา
เสร็จก็จะสง RIS ไปยัง
คณะรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีหรือผูที่มีความ
รับผิดชอบและเผยแพร
RIS

ประเทศออสเตรเลีย
รอง ขอเสนอทางกฎหมายนั้นจะตอง
เปนไปตามกฎหมาย Subordinate
Legislation Act ค.ศ. 1989 ซึ่ง
กําหนดใหมีการจัดทํารายงาน
ผลกระทบของการออกกฎหมาย
(Regulatory Impact Assessment
Statement: RIS)
4 .ขั้นตอนการเห็นชอบขอเสนอ
กฎหมายและการออกกฎหมายอยาง
เปนทางการ (Proposal approval
& formal introduction) โดย
ขอเสนอจะถูกสงไปยังคณะรัฐมนตรี
หรือสภาบริหารเพื่อใหความ
เห็นชอบ กรณี RIS
คณะกรรมาธิการทบทวนกฎหมาย
(Legislative Review Committee:
LRC) ยังคงมีอํานาจประเมิน RIS
สวน BRS ก็จะไดรับการเผยแพรใน
เว็บไซตของหนวยงาน
คําชี้แจงความจําเปนในการ มี 2 ลักษณะ คือ
มี 2 ลักษณะ คือ
ตรากฎหมายประกอบดวย 1. Template for RIS
1. Regulatory Impact Assessment
คําถาม 10 ขอ
Notification Form (RIS Checklist (RIA Checklist)
1. วัตถุประสงคและ
notification)
2 .รายงานกฎหมายที่ดี (Better
เปาหมายของภารกิจ 2. Template for
Regulation Statement–BRS)
2. ผูทําภารกิจ
Regulatory Impact
3. ความจําเปนในการตรา
Statement (RIS)
กฎหมาย
4. ความซ้ําซอนกับ
กฎหมายอื่น
5. ผลกระทบและความ
คุมคา
6. ความพรอมของรัฐ
7. หนวยงานที่รับผิดชอบ
และผูรักษาการตาม
กฎหมาย
8. วิธีการทํางานและ
ตรวจสอบ
9. การจัดทํากฎหมาย
ลําดับรอง
10. การรับฟงความคิดเห็น
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รายงานผลการ คําชี้แจงความจําเปนในการ RIS (Regulatory Impact Better Regulation Statement (BRS) ที่
ทํา RIA
ตรากฎหมาย (Checklist Statement) ซึ่งจัดทําโดยผู ควรมีความสอดคลองกับหลักกฎหมายที่
10 ประการ)
ออกกฎหมาย (regulator) ดี และสามารถแสดงขอมูลในแบบ
ตรวจสอบ RIA Checklist ไดครบถวน
หนวยงาน
2 หนวยงานไดแก
2 หนวยงาน ไดแก
หนวยงานเดียวคือ สํานักงานกฎหมายที่
กํากับ
1. สํานักเลขาธิการ
1. สถาบันเพิ่มผลผลิต
ดี (Better Regulation Office: BRO)
กระบวนการ
คณะรัฐมนตรี
แหงชาติ (Malaysia
อยูในสังกัดของ Department of
2. สํานักงาน
Productivity
Finance, Services and Innovation,
คณะกรรมการกฤษฎีกา Corporation: MPC) มี โดยอยูในการกํากับดูแลของ Minister
ความรับผิดชอบในการ for Innovation and Better
ประเมินความจําเปนใน Regulation จะมีหนาที่ใหคําแนะนํา
การทํา RIS และทบทวน และประเมิน RIS หรือ BRS เพื่อ
ความเพียงพอของ RIS ตรวจสอบวาเปนไปตามหลักกฎหมายที่
กอนที่จะถูกสงไปยัง
ดีหรือไม กอนสงตอให Department
NPDC อีกทั้งยังมีให
of Premier and Cabinet
คําปรึกษาแกผูออก
กฎหมาย (regulator) ใน
การทํา RIA และการ
พัฒนา RIS อีกดวย
2. คณะกรรมาธิการวาง
แผนพัฒนาแหงชาติ (the
National
Development
Planning Committee:
NDPC) ซึ่งมีอํานาจหนาที่
ในการดูแลกระบวนการ
RIS (Regulatory
Impact Statement:
RIS) ตรวจสอบและให
ความเห็นชอบความ
เพียงพอของ RIS ทั้งหมด
ที่ MPCกอนที่จะถูกสงไป
ยังผูมีอํานาจตัดสินใจเพื่อ
ทําการตัดสินใจ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
บทนี้เปนบทสรุปผลการศึกษา กระบวนการกอนการตรากฎหมายของประเทศไทย ประเทศ
มาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะทําการวิเคราะหในเชิงของการเปรียบเทียบ
จุด ร ว ม จุ ด ต าง ตลอดจนขอ ดี และความท า ทายจากกระบวนการก อ นการตรากฎหมายเพื่ อ
การวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย หรือ RIA ของประเทศมาเลเซียและประเทศออสเตรเลีย
เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะกระบวนการที่พึงประสงคสําหรับประเทศไทย
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผลจากการศึกษากระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการตรา
กฎหมาย หรือ RIA ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย
สามารถสรุปผลการศึกษาในเชิงของการวิเคราะหเปรียบเทียบ ในประเด็นสําคัญได ดังนี้
4.1.1 การเริ่มตนและแนวคิดพื้นฐาน
จุดรวมประการสําคัญของการเริ่มตนขึ้นของกระบวนการกอนการตรากฎหมายของ
ประเทศมาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลียนั้น เปนการตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริห ารจัด การของภาครั ฐเพื่อ อํา นวยความสะดวกต อการประกอบธุร กิจ พรอ มทั้ ง เห็น ว า
การพัฒนากฎหมายและการตรวจสอบคุณภาพกฎระเบียบภายในประเทศ โดยขจัดกฎระเบียบที่ไม
จํ า เป น และเป น ภาระกั บ ภาคธุ ร กิ จ จะช ว ยสร า งบรรยากาศที่ ดี ต อ การลงทุ น ภายในประเทศ
เพิ่มความสามารถของภาคธุรกิจในการคิดคน พัฒนา และตอบสนองตอโอกาสและมีภูมิคุมกันจากภัย
คุกคามทางการตลาดไดอยางสรางสรรคและรวดเร็ว
นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังไดดําเนินกระบวนการไปในทิศทางเดียวกันวา RIA
เปนกระบวนการที่จะตรวจสอบและใหขอมูลที่เกี่ยวของแกผูตัดสินใจและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับ
ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอกฎหมาย ซึ่งทําใหรัฐสามารถประเมินขอบเขตและทางเลือกที่เหมาะสม
ในการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของสภาพสังคม เปนไปตามเจตนารมณของประชาชน
ทั้งยังสามารถใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ในขณะที่การเริ่มตนของประเทศไทยนั้น แนวคิด
เริ่ม ตนที่ก าร “ลดหรือเลิก” (Deregulation) กฎหมาย ซึ่ง เปนประโยชนอยางยิ่ง ตอการพัฒนา
นโยบายและกฎหมายของประเทศไทย
สําหรับความคิดในเรื่องแนวคิดพื้นฐานนั้น เปนที่เห็นไดชัดเจนวา ทุกประเทศตาง
ยึดถือแนวคิดพื้นฐานที่คลายคลึงกัน กลาวคือ การมุงที่จะใหการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของ
ประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของ และการใหมีกฎหมายนัน้ อยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหที่ดีและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการบริหารประเทศ
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4.1.2 วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการในกระบวนการกอนการตรากฎหมายของแตล ะประเทศ จากผล
การศึกษานี้ เปนที่เห็นไดอยางชัดเจนถึงความแตกตางในเชิงโครงสรางของกระบวนการและหนวยงาน
กํากับการดําเนินการ ซึ่งผลการศึกษานี้มีความสําคัญที่อาจนําไปสูความคิดในดานของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการกอนการตรากฎหมายนี้
โดยที่ประเทศไทย ไดกําหนดใหสวนราชการระดับกระทรวงมีอํานาจในการที่จะ
เสนอเรื่องที่มีความสําคัญรวมทั้งรางกฎหมายเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไดโดยตรง การริเริม่
ดําเนินการในเรื่องใดๆ จึงเปนเรื่องที่สวนราชการสามารถจะริเริ่มขึ้นไดเพียงลําพัง และเมื่อดําเนินการ
แลวเสร็จ ก็จะเสนอเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ตัดสินใจ แตเอกสารอยางใดบางที่จ ะตองเสนอตอ คณะรัฐมนตรีนั้นเปนเรื่องที่ไดถูกกําหนดไวตาม
ระเบียบการเสนอเรื่องตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแลว ซึ่งในกรณีของการเสนอรางกฎหมายนั้น จะตอง
เสนอไปพรอมกับคําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมาย หรือ check list 10 ประการ และรายงาน
ผลการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งมิใชองคกรในทางวิชาการ
หรือองคกรเฉพาะดานการสอบทานคําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมายในเชิงเนื้อหา จึงแสดง
บทบาทในลักษณะเปนผูตรวจสอบความครบถวนของเอกสารเทานั้น
วิธีดําเนินการของประเทศไทยนั้นมีความแตกตางอยางชัดเจนกับ ของประเทศ
มาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเ วลส ประเทศออสเตรเลีย โดยประเทศมาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเวลส
ประเทศออสเตรเลีย ตางมีกระบวนการกลั่นกรองนับแตเริ่มตนวา เรื่องที่ประสบปญหาและตองการ
แกไขนั้นจําเปนตองมีเ ขาสูกระบวนการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายอยางเต็มรูปแบบ
หรือไมอยางไร ซึ่งจะเห็นไดจากมีการแยกกระบวนการขั้นเริ่มตนและขั้นทําการวิเคราะหผลกระทบใน
การตรากฎหมายหรือ RIA ออกจากกันอยางชัดเจนของประเทศมาเลเซีย ในขณะที่รัฐ นิวเซาทเวลส
ประเทศออสเตรเลีย แบงระดับชั้นการกลั่นกรองถึงสามชั้นดวยกัน แตอยางไรก็ตาม แมวารัฐนิวเซาท
เวลส ประเทศออสเตรเลีย จะมีกระบวนการกลั่นกรองถึงสามชั้น แตการกลั่นกรองในขั้นที่ 1 และ 2
นั้น เปนการกลั่นกรองภายในสวนราชการ และระดับกระทรวงเจาของเรื่องเอง ซึ่งอาจจะเรียกไดวามี
ลัก ษณะคลายคลึง กับ ของไทย แตความแตกตางจากวิธีดําเนินการของไทยคือ รัฐนิวเซาทเ วลส
ประเทศออสเตรเลีย มีสํานักงานกฎหมายที่ดี (Better Regulation Office : BRO) ที่เปรียบเสมือน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของไทย ทําหนาที่ในการกลั่นกรองเนื้อหาของ RIS ในเชิงวิชาการ ที่มใิ ช
เพียงการตรวจสอบเอกสารที่ครบถวนและเสนอตอคณะรัฐมนตรีเทานั้น
4.1.3 ประเภทของหัวขอหรือกฎหมายที่ตองทํา RIA
กระบวนการกอนการตรากฎหมายเพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย
หรือ RIA ของประเทศไทย นับแตเมื่อเริ่มตนในป พ.ศ. 2531 จนกระทั่งปจจุบัน จะพบวา เปนการ
กําหนดกระบวนการที่มิไดกําหนดขอบเขตหรือขอยกเวนไว ณ ที่ใด ซึ่งนั่นหมายถึงกระบวนการ RIA
นี้จะถูกปรับใชกับทุกหัวขอที่จะเสนอใหมีรางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย ไดกําหนดให
กฎหมายทุกประเภทที่ตองเขาสูกระบวนการ RIA เชนเดียวกันกับของประเทศไทยนั้นเอง ทั้งกฎหมาย
ที่สําคัญและไมสําคัญ หรือกฎหมายแมบทหรือกฎหมายลําดับรอง ทวา ตองเปนประเภทที่อาจมี
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ผลกระทบตอประชาชนและรัฐ ไมวาจะสามารถคํานวณเปนตัวเงินไดหรือไม แตอยางไรก็ดี ความ
แตกตางประการสําคัญประการหนึ่ง คือ ทั้งสองประเทศไดกําหนดเงื่อนไขซึ่งเปนขอยกเวนที่ไมตองทํา
RIA ไว นั่นหมายถึงการจัดทําขอเสนอ หรือรางกฎหมายในบางลักษณะจะไมตองเขาสูกระบวนการ
กอนการตรากฎหมายเพื่อการวิ เคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย ซึ่ง การยกเวนดัง กลาวก็มี
ขอกําหนดทางสารัตถะที่แตกตางกันออกไป บางก็กําหนดไวชัดเจนวาเปนกฎหมายประเภทใดบาง
บางกรณีก็กําหนดเปนตัวเงินที่คํานวณไดจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เปนตน
อนึ่ง รัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลียแบงลักษณะขอเสนอกฎหมายที่สําคัญ
และไมสําคัญซึ่งจะมีผลตอการวิเคราะหขอมูลซึ่งใชแบบ template ที่แตกตางกัน โดยถาเปนขอเสนอ
ที่เขาลักษณะขอเสนอสําคัญหนวยงานจะตองจัดทําแบบรายงาน BRS แตหากเปนขอเสนอไมสําคัญ
หรือเปนกฎหมายลําดับรอง หนวยงานจะตองจัดทํา RIS แตกระนั้นก็ตาม ทั้งแบบ BRS และ RIS
จะตองเปนไปตามแบบตรวจสอบ RIA Checklist ทั้งสิ้น
4.1.4 ขั้นตอนพื้นฐานและ RIA Template
โดยที่ประเทศไทย มิไดกําหนดขั้นตอนพื้นฐาน ซึ่งจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
template ดังที่กลาวแลวในหัวขอที่ 4.1.2 ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย และรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดกําหนดไว ทวา มีความแตกตางในรายละเอียดทั้งในสองสวน กลาวคือ
1) ประเทศมาเลเซียกําหนดกระบวนการเปน 2 ขั้นตอน โดยหนวยงานที่ประสงค
จะออกกฎหมายไมใชผูริเริ่มจัดทํา RIA ไดเอง แตจะตองยื่นความประสงคไปยัง MPC เพื่อใหพิจารณา
ขอมูลวาสมควรจัดทํา RIS หรือไม หากขอเสนอทางกฎหมายใดมีผลกระทบมากและไมเขาขอยกเวน
MPC จะเปนที่ปรึกษาในการจัดทํา RIS ตลอดกระบวนการ ซึ่งเมื่อหนวยงานผูออกกฎหมายจัดทํา RIS
ครบถวนแลว ขอมูลจะถูกสงไปยัง NDPC ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจสอบและใหความเห็นชอบ
ความเพียงพอของ RIS ทั้ง หมดกอนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาใหความเห็นชอบ ขั้นตอน
พื้นฐานของการทํา RIA ในมาเลเซียจะมี MPC เปนหนวยงานกลางทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาและ
ประเมินความจําเปนของปญหานั้นๆ ในขณะที่ขั้นตอนพื้นฐานของการทํา RIA ในรัฐนิวเซาทเวลส
ประเทศออสเตรเลียจะมีกระบวนการหลัก 3 ขั้นตอน คือ หนวยงานผูออกกฎหมายจะเปนผูริเริ่มใน
การจัดทํา RIA ไดเอง โดยขอรับการพิจารณาขอเสนอตางๆ ตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบวามีความสําคัญ
หรือไม ซึ่งหากเปนขอเสนอกฎหมายที่สําคัญ หนวยงานผูออกกฎหมายจะตองทําแบบรายงาน BRS
สวนการออกกฎหมายลําดับรอง หนวยงานผูออกกฎหมายจะตองจัดทําแบบ RIS ทั้งนี้ หนวยงานที่ทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาคือ BRO ซึ่งมีหนาที่ใหคําแนะนําและประเมิน RIS หรือ BRS เพื่อตรวจสอบวา
เปนไปตามหลักกฎหมายที่ดีหรือไม โดยเมื่อหนวยงานผูออกกฎหมายจัดทํา RIS หรือ BRS ครบถวน
แลว ขอเสนอจะถูกสงไปยังคณะรัฐมนตรีหรือสภาบริหารเพื่อใหความเห็นชอบตอไป
2) RIA Template หรือตัวแบบสําหรับการจัดทํา RIA ของทั้งประเทศมาเลเซีย
และรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลียอาจมีรูปแบบและรายละเอียดขอมูลและความเขมขนของ
บทวิเคราะหความคุมคาที่แตกตางกันเนื่องจากขอเสนอกฎหมายมีนัยสําคัญตอเศรษฐกิจหรือสังคมที่
แตกตางกัน โดยเฉพาะรากฐานแนวคิดที่แตกตางกันกลาวคือ ประเทศมาเลเซียจะใหความสําคัญที่
การวิเคราะหขอมูลในแบบ RIS ทั้งที่เปนขอมูลใน Template for RIS Notification Form และ
Template for Regulatory Impact Statement โดยไดกําหนดขั้นตอนไว 2 ชั้น เพื่อใหหนวยงานผู
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ออกกฎหมายไดพิเคราะหพิจารณาขอมูลสนับสนุนขอเสนอในการออกกฎหมายใหมหลังจากทีไ่ ดมกี าร
รับฟงความคิดเห็นจากผูที่ไดรับผลกระทบแลว ซึ่งแบบ RIS นี้จะระบุขั้นตอนสําคัญในการพัฒนา
ขอเสนอ ซึ่งรวมถึงการประเมินตนทุนและประโยชนของแตละทางเลือกที่ไดพิจารณาตลอดจนการ
ประเมินผลภายหลังที่กฎหมายบังคับใชแลวในระยะหนึ่งดวย ในขณะที่การจัดทํา RIA ของรัฐนิวเซาทเวลส
ประเทศออสเตรเลียจะใหความสําคัญกับหลักกฎหมายที่ดี (Better regulation) 7 ประการ โดยไมวา
จะเปนตัวแบบรายงานกฎหมายที่ดี (Better Regulation Statement–BRS) หรือ Regulatory
Impact Assessment Checklist (RIA Checklist) ซึ่งจะตองแสดงขอมูลการวิเคราะหที่สอดคลอง
กับหลักกฎหมายที่ดีทั้ง 7 ประการทั้งสิ้น
4.1.5 การรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ (Public Consultation)
การรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ ถือเปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่สําคัญ
ยิ่งที่ทําใหผูวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย หรือรางกฎหมายไดรับขอมูลและขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในสถานการณจริง ซึ่งในการขั้นตอนนี้เปนจุดรวมของทั้งสามประเทศที่ตางใหความสําคัญ
4.1.6 หนวยงานกํากับกระบวนการ
ความแตกตางประเด็นที่ชัดเจนอยางหนึ่งของประเทศมาเลเซีย และรัฐนิวเซาท
เวลส ประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย คือ การกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการจัดทํา RIA ซึ่ง
ทําหนาคัดกรอง ตรวจสอบคุณภาพของรายงานการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย ตลอดจน
การเปนที่ปรึกษา ใหคําปรึกษากับหนวยงานผูประสงคจะเสนอกฎหมาย โดยประเทศมาเลเซียได
กําหนดให “สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ” หรือ MPC (ฝาย Smart Regulation) สังกัดกระทรวง
การคาและอุตสาหกรรม มีภารกิจ สําคัญในการนําเครื่องมือการประเมินผลกระทบมาปรั บ ใชและ
พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพในการแขงขันโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน โดยจะเปนผูคัดกรองขอเสนอที่อาจจะตองออกกฎหมายทั้งในกระบวนการกอนทํา RIS และ
การจัดทํา RIS โดยใหทุก กระทรวงพิจ ารณาผลกระทบ ประเมินความคุม คาทางเศรษฐกิจ และ
ประเมินทางเลือกอื่นๆ เปนขอมูลประกอบในการพิจารณารางกฎหมาย ของฝายนโยบายกอนเสนอ
รัฐสภา
การทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของ MPC ตลอดกระบวนการจัดทํา RIS จะครอบคลุม
ถึงการทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา วางแผน ออกแบบการประเมินผลกระทบ การกําหนดตัวชี้วัด
การกําหนดขอคําถาม รวมถึงการประเมินผล และขอเสนอแนะอื่นๆ อันเปนประโยชน และตรงกับ
ความตองการของหนวยงานตางๆ โดยในการดําเนินงานนั้น MPC จะเปนหนวยงานหลักในการจัด
ประชุม เพื่ อวางแผนและกํา หนดแนวทางในการดํา เนิ นงานร วมกับ หน วยงานนั้น ๆ รวมถึง เชิ ญ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียหรือผูที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินการนั้นๆ เขา
หารือรวมกัน เพื่อรับฟงความคิดเห็นของแตละฝาย ทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางรอบดาน ทั้งยังชวย
ลดปญหาความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต และดวยบทบาทการทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
ของ MPC เปนบทบาทในเชิงของการสนับสนุนและรวมมือ MPC จึงไมมีอํานาจหรือหนาที่อยางใดใน
ลักษณะของการปฏิเสธขอเสนอ การชี้ขาด หรือการสกัดกั้นความประสงคของหนวยงานเจาของเรื่อง
หากแตจะสนับสนุนกระบวนการจัดทํา RIS ของหนวยงาน รวมถึงการใหคําแนะนําและวางแผนนับแตตน
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ทวาคณะกรรมาธิการและวางแผนแหงชาติ หรือ NPDC จะเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการ
ตรวจสอบและตัดสินใจไดวาเพียงพอจะนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือไมอยางไร
ในขณะที่ รั ฐนิ วเซาท เ วลส ประเทศออสเตรเลีย นั้น ไดกํ าหนดให “สํ านั ก งาน
กฎหมายที่ด”ี (Better Regulation Office: BRO) ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูในสังกัดของ Department
of Finance, Services and Innovation อยูในการกํากับดูแลของ Minister for Innovation and
Better Regulation ทําหนาที่ใหคําแนะนําและประเมิน RIS หรือ BRS เพื่อตรวจสอบวาเปนไปตาม
หลักกฎหมายที่ดีหรือไม กอนสงตอให Department of Premier and Cabinet ซึ่งการทําหนาที่
ของ BRO ของรัฐนิวเซาทเ วลส ประเทศออสเตรเลีย จะมีความคลายคลึง กับ สํานัก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีของประเทศไทย โดยมีภารกิจหลักในการพิจารณาแบบ RIS และ BRS โดยมีการจัดทํา
คูมือประกอบการจัดทําแบบรายงานเพื่อใหสอดคลองกับหลักกฎหมายที่ดี 7 ประการ โดย BRO จะ
ทําหนาที่ประสานงานหนวยงานผูเสนอกฎหมายภายในรัฐนิวเซาทเ วลส ประเทศออสเตรเลีย ใน
ลักษณะการใหคําปรึกษาในภาพรวมของการจัดทําแบบรายงานทั้งกอนและระหวางดําเนินการเพื่อให
หนวยงานไดรับขอมูลที่เปนไปตามหลักกฎหมายที่ดี แตมิไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา RIS หรือ
BRS ในเชิงเนื้อหาโดยละเอียดเหมือนดั่ง MPC ของประเทศมาเลเซีย
4.2 ขอเสนอแนะ
ดังที่กลาวมาแลววาประเทศไทยไดริเริ่มการทํา RIA มาอยางยาวนานโดยมีแนวคิดเริ่มตนที่
การ “ลดหรือเลิก ” (Deregulation) กฎหมายในรูป ของการตรวจสอบความจําเปนในการราง
พระราชบัญญัติหรือ Checklist 10 ประการ แมกระนั้นหนวยงานยังไมตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดทํา RIA ในเวลานั้นมากเทาที่ควร ยิ่งกลับมองวา Checklist ดังกลาวเปนอุปสรรคตอ
การรางกฎหมายใหทันความตองการของหนวยงานหรือประเทศ ดังนั้นจึงไมไดดําเนินการอยางจริงจัง
สงผลใหเ ปาหมายในการ “ลดหรือเลิก ” กฎหมายยังไมสัมฤทธิผลอยางที่รัฐคาดการณเอาไวแต
เริ่มแรก ยิ่งไปกวานั้น พัฒนาการของ RIA ของประเทศไทยก็หยุดชะงักลง เนื่องจากปญหาเสถียรภาพ
ทางการเมืองในชวงทศวรรษที่ผานมา ทําใหระดับการพัฒนาของการจัดทํา RIA อยูในระดับเดิมใน
ขณะที่หลายประเทศเปลี่ยนผานเปน “การทํากฎหมายที่ดีขึ้น” หรือ “Better Regulation” และเปน
“การทํากฎหมายใหม” หรือ “Reregulation” แลว
ปจจุบันบทบัญ ญัติมาตรา 77 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผ ล
บังคับใชอยางสมบูรณ ประกอบกับไดมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งไดกําหนดแนวทาง
จัดทําและเสนอรางกฎหมายเพื่อใหเปนไปตามมาตรา 77 ขางตน ผูศึกษาเห็นวา การริเริ่มอีกครั้งจะ
เปนสัญญาณอันดีที่จะนําไปสูพัฒนาการอีกกาวหนึ่งของจัดทํา RIA ใหมีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี
จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการกอนการตรากฎหมายของประเทศมาเลเซียและรัฐนิวเซาทเวลส
ประเทศออสเตรเลีย ผูศึกษาเห็นวา การสรางและพัฒ นากระบวนการกอนการตรากฎหมายของ
ประเทศไทย ควรตระหนักถึงเรื่องสําคัญ ดังนี้
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4.2.1 การมีหนวยงานกลางทําหนาที่กํากับกระบวนการกอนการตรากฎหมาย เพื่อการ
วิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย หรือ RIA โดยเฉพาะ
ความโดดเดนของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ หรือ MPC หนวยงานผูทําหนาที่ใน
การกํากับ สนับสนุน และใหคําปรึกษากระบวนการ RIA ของประเทศมาเลเซียนั้น เปนการจัดวาง
ระบบที่สงเสริมใหกระบวนการ RIA มีความเขมแข็ง และจากการอธิบายถึงบทบาท กระบวนการ และ
วิธีการดําเนินการดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 จึงเปนเหตุผลที่ดีที่จะสรางใหเกิดองคกรในลักษณะ
MPC ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม โดยระบบการเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ
และบทบาทของหนวยงานผูทําหนาที่ในการกํากับกระบวนการ RIA ในปจจุบัน จึงมิใชกรณีที่จะสราง
และพัฒนาหนวยงานเชน MPC ใหเกิดขึ้นไดในทันทีทันใด
ในปจจุบันแมจะไมมีองคกรใดหรือสวนราชการใดทําหนาที่ในการกลั่นกรองความ
จําเปนในการตรากฎหมาย ใหคําปรึกษา สนับสนุน และกํากับกระบวนการการวิเคราะหผลกระทบใน
การตรากฎหมายอยางเต็มรูปแบบก็ตาม แตจากการสํารวจบทบาทของหนวยงานและคณะกรรมการ
ที่มีอยูและมีความใกลเคียงกับการทําหนาที่ในลักษณะดังกลาวขางตนแลวพบวา มีคณะกรรมการ 2
คณะที่มีความนาสนใจและเปนรูปแบบที่ดีที่สามารถพัฒนาไปสูการมีองคกรหรือหนวยงานเฉพาะเพื่อ
ทําหนาที่ในการกํากับกระบวนการ RIA นั่นคือ
1) คณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาตางๆ
คณะกรรมการนี้อยูในความรับผิดชอบและขับเคลื่อนโดยกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ แตงตั้ง ขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิง หาคม 2553
เพื่อใหทําหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับพันธกรณีของไทยตอการเปนภาคีสนธิสัญญาตางๆ
รวมทั้งในแงที่จ ะตองออกฎหมายภายในเพื่อรองรับ พันธะกรณีดังกลาว ตลอดจนความเห็นดาน
นโยบายและความเห็นทางกฎหมายอื่นๆ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน
กรรมการ กรรมการที่ ครม. แตงตั้ง ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในภาคของสถาบันการศึกษา จํานวน 10 ทาน
ผูแทนสวนราชการที่สําคัญจํานวน 4 ทาน ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ จํานวน 9 ทาน และกรรมการ
ซึ่งแตงตั้งขึ้นจากขาราชการสังกัดกรมสนธิสัญญาและกฎหมายจํานวน 10 ทาน รวมทั้งสิ้น 34 ทาน ซึ่ง
เมื่อพิจารณาถึงอํานาจหนาที่แลวจะเห็นวา คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาที่ในแงที่จะพิจารณาวา
จะตองออกฎหมายภายในเพื่อรองรับพันธะกรณี ตลอดจนความเห็นดานนโยบายและความเห็นทาง
กฎหมายอื่นๆ ซึ่งเปนบทบาทในเชิงของการวิเคราะหถึงความจําเปนในการตรากฎหมายเสียแตตน
โดยมีผูทรงคุณวุฒใิ นหลากหลายสาขาวิชาชีพ และสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมทําหนาที่กันดวย
แลว
2) คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานแหงชาติ
คณะกรรมการนี้อยูในความรับผิดชอบและขับ เคลื่อนโดยสํานัก งานกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม แตงตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2549 เพื่อใหทําหนาที่ในการทําแผนแมบ ทการบริห ารงานยุติธรรมแหงชาติ เสนอแนะให
ความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานยุติธรรมตอคณะรัฐมนตรี พรอมทั้ง
พิจารณาในประเด็นที่คณะรัฐมนตรีขอใหพิจารณา รวมทั้ง ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการวิจัยเพื่อ
หาแนวทางในการกําหนดยุท ธศาสตรและมาตรการในการปรับ ปรุงและพัฒ นาระบบบริห ารงาน
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ยุติธรรม ตลอดจนกฎหมายใหมีความสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของจํานวน 23 ทาน และ
ผูท รงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตง ตั้ง จํานวน 3 ทานเปนกรรมการ ซึ่งโดยอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับ
กระบวนการกอนการตรากฎหมายคือ การใหความเห็นเกี่ยวกับ การตรา ยกเลิก หรือการแกไข
ปรับ ปรุ ง กฎหมาย ซึ่ ง เป นบทบาทในเชิง ของการวิ เ คราะหถึ ง ความจํา เปน ในการตรากฎหมาย
เพื่ อ เสนอแนะและให ค วามเห็ น ไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มี ก รณี ที่ ไ ด เ คยผ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการนี้แลว อาทิ การแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเชาที่ดินตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย เปนระยะเวลา 99 ป หรือการจะใหมีอยูหรือยกเลิกกฎหมายขายฝาก
จะเห็นไดวาคณะกรรมการทั้ง สองคณะกรรมการนี้ จะเปนการรวมตัวกันของ
ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของเขาไวในเวทีเดียวกัน เพื่อทําหนาที่ในการวิเคราะหถึง
เหตุผ ลความจําเปนของการตรากฎหมายเสียก อนที่จ ะมีก ารเสนอรา งกฎหมายอยางใดๆ ไปยั ง
คณะรัฐมนตรี อันเปนบทบาทในการพิจารณาและสอบทานในเชิงเนื้อหาของเรื่อง โดยมีสวนราชการ
ประจําซึ่งไดแกกรมสนธิสัญญาหรือสํานักงานกิจการยุติธรรม แลวแตกรณี ทําหนาที่เลขานุการหรือ
หนวยงานผูสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ กลไกเชนนี้จึงเปนกลไกที่มีความสําคัญในเชิง
เนื้อหาสาระ กอนที่จ ะมีก ารเสนอไปยัง สํานัก เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให
พิจารณาหรือตัดสินใจในทายที่สุด
อยางไรก็ตาม บทบาทของคณะกรรมการนี้มิไดมีลักษณะเปนกลไกเชิงบังคับที่จะ
ทําใหการที่จะเสนอกฎหมายหรือการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับอนุสัญญาหรือ
งานยุติธรรม แลวแตกรณี จะตองผานกลไกการสอบทานนี้เสมอไป ดังนั้น ผูศึกษาจึงเสนอใหมีการ
กําหนดโครงสรางทั้งในเชิงหนวยงานและระบบเพื่อทําหนาที่กํากับกระบวนการกอนการตรากฎหมาย
เพื่อการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย หรือ RIA ในสวนราชการที่เกี่ยวของกับภารกิจใดก็ตาม
ดังเชนบทบาทของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย หรือสํานักงานกิจการยุติธรรมดังที่กลาวขางตน
โดยใหมีอํานาจหนาที่ในลัก ษณะเชนเดียวกับ MPC ของประเทศมาเลเซีย ในการใหคําแนะนํา
วางแผน ออกแบบการประเมินผลกระทบ การกําหนดตัวชี้วัด การกําหนดขอคําถาม รวมถึงการ
ประเมินผลและการสอบทานรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย โดยการพิจารณา
เนื้อหาทางเทคนิคที่หลากหลายนั้น ควรทําในรูปแบบของการใหมีคณะกรรมการลักษณะวิชาชีพเขา
มามีบทบาท เพราะอาจไมใชเรื่องที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจะรับผิดชอบไดทั้งหมดเนื่องจากขาด
ความรอบรู แ ละความเชี่ ย วชาญในวิ ชาการที่ ห ลากหลาย ซึ่ง การมี ค ณะกรรมการสหวิ ชาชี พ ที่
หลากหลายและเหมาะสมกับเรื่องหรือขอเสนอ จะชวยใหการทํางานหรือการตัดสินใจนั้น เปนไปไดจริง
กรณีที่อาจเกิดขึ้นได คือ กรณีที่ขัดหรือแยงกันในระหวางสวนราชการเจาของเรื่อง
และสวนราชการผูกํากับกระบวนการจะทําอยางไรนั้น บทบาทของ MPC เปนตัวอยางที่ดี เพราะ
MPC ไมมีบทบาทในเชิงปฏิเสธ แตทําหนาที่สนับสนุน การพิจารณาความพรอมในการที่จะสงไปยัง
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีควรเปนเรื่องของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณา
4.2.2 การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของที่มีประสิทธิภาพ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ใหความสําคัญเรื่องกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นผานกระบวนการตรากฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา
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“กอนการตรากฎหมายทุ ก ฉบั บ รัฐ พึง จัด ใหมีก ารรั บ ฟ ง ความคิ ดเห็น ของผูเ กี่ย วของ วิเ คราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความ
คิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจ ารณา ในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”
การบัญญัติเรื่องการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของและการวิเคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมายไวในกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ดังนั้น การเขมงวดในการตรากฎหมายจึงเปนประเด็นสําคัญเพื่อใหไดกฎหมายที่มีคุณภาพ (quality
regulation) หนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูเสนอกฎหมายจะตองวิเคราะหและเปดเผยผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมายที่จะเสนอนั้นดวยวาประชาชนจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพอยางไรบาง กลไกตามราง
กฎหมายที่เ สนอมี ลัก ษณะอย างไร เปน ภาระงบประมาณมากนอยเพียงใด ตั วชี้วัด ผลลัพ ธของ
กฎหมายคืออะไร อีก ทั้ง การรายงานผลการวิเ คราะหนั้นจะตองทําใหป ระชาชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของมีขอมูลที่เปนวิทยาศาสตรในการที่จะคิดและตัดสินใจรวมกันวากฎหมายที่จะตราขึ้นนั้นมี
ความคุมคาหรือไมเมื่อเทียบกับสิทธิเสรีภาพที่ถูกจํากัดลง17
นอกจากสิทธิในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดรับรองไวในมาตรา 77 แลว ยังไดรับการบัญญัติไวในมาตรา
178 วรรค 418 ในเรื่องการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นประชาชนในสวนของ “การทําหนังสือ
สัญญา”19 ซึ่งเปนการตรากฎหมายที่อยูในบริบทที่เกี่ยวกับการตางประเทศอีกดวย โดยในประเด็นนี้
นายปกรณ นิลประพันธ เลขานุการคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ คนที่ 1 ไดอธิบายหลักการไววา20
ถาหนังสือสัญญานั้นเปนหนังสือสัญญาประเภทที่มีความสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวาง รัฐตอง
ดําเนินการใหมีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ

17

โครงการสัมมนาแนวทางการดําเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2560), หนา 23–24.
18
“ใหมีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและไดรับการเยียวยาที่จําเปน
อันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามดวย”
19
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6–7/25519 ไดวินิจฉัยวา “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศทุกประเภทที่จัดทําขึ้นระหวางประเทศไทย กับ
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษร และอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ระหวางประเทศ ไมวาจะถูกบันทึกไวในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกันและไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร
20
ปกรณ นิลประพันธ, การทําหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรางรัฐธรรมนูญ: ขอกังวลกับคําชี้แจง, [ออนไลน],
แหลงที่มา: http://lawdrafter.blogspot.com/2016/07/178.html [27 กรกฎาคม 2559]
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ไดรับการเยียวยาที่จําเปนอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญานั้นตามที่กฎหมายบัญญัติ21
กลาวคือ หลัก การสําคัญ ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 คือการรับ รองสิท ธิ
เสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ นั่นคือสิ่งใดที่ไมไดหามไวในรัฐธรรมนูญหรือไมมีกฎหมายหามไว แม
ยังไมมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบังคับ บุคคลหรือชุมชนยอมสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ นั่นหมายถึงประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ
ไดตามรัฐธรรมนูญนี้ ฉะนั้น ถึงยังไมมีกฎหมายกําหนดวิธีการฯ ที่วานี้ใชบังคับ ประชาชนก็สามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือสัญญาตางๆ ได ซึ่งการที่ยังไมมีกฎหมายกําหนดวิธีการฯ ใชบังคับ
กลับ จะเปนผลรายแกหนวยงานของรัฐมากกวาผลรายตอประชาชน เพราะกฎหมายจะเปนการ
กําหนด “วิธีการ” เพื่อใหประชาชนแสดงความคิดเห็นภายใตระบบอยางมีร ะเบียบ ซึ่งถายังไมมี
กฎหมายนี้ ประชาชนจะแสดงความคิดเห็นที่ไหนหรือดวยวิธีการอยางไรก็ได
แนวคิดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนประกอบการตรากฎหมายในลักษณะ
ที่เปนหนังสือสัญญาเชนนี้ สอดคลองกับแนวทางของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด โดยทั้งสอง
ประเทศไดใหอํานาจฝายบริหารในการจัดทําหนัง สือสัญญาระหวางประเทศไดเองทั้ง สิ้น แมจะมี
เงื่อนไขวาจะตองใหรัฐสภามีโอกาสตรวจสอบและซักถาม แตรัฐสภาจะไมมีอํานาจในการยับยั้ง แต
อยางใด ทั้งนี้ ไดใหความสําคัญกับขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน โดยจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตั้งแตขั้นตอนการเจรจา รวมทั้ง
กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะทํางาน ซึ่ง ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของชวยพิจารณา
ตรวจสอบและใหคําปรึก ษาในบางขั้นตอน อาทิ คณะกรรมการสนธิสัญ ญา คณะกรรมการรวม
ไตรภาคีสนธิสัญญา เปนตน โดยสามารถขอคําปรึกษาและรับฟงความคิดเห็นไดทุกขั้นตอนหากผูแทน
การเจรจาเห็นวาจํ าเปนและเหมาะสม นอกจากนี้ ทั้ง ออสเตรเลี ยและนิว ซีแลนดยัง กําหนดให
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติเพื่อนําเสนอตอ
รัฐสภาควบคูกับรางสนธิสัญญาดวย22
อยางไรก็ตาม ชองวางจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ซึ่งบัญญัติไวอยาง
กวา งวา จะต องมี ก ารรับ ฟง ความคิดเห็นจากผู เ กี่ ยวข อง ซึ่ง เมื่อพิ จ ารณาประกอบแนวทางการ
ดําเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะไมพบวาจะตองดําเนินการดวย
วิธีการอยางใด มีเพียงขอกําหนดขั้นต่ําเทานั้นที่กําหนดวาอยางนอยจะตองนําเสนอเพือ่ ใหมีการแสดง
ความคิดเห็นผานเว็บไซตของหนวยงาน ในระยะเวลาไมนอยกวา 15 วันเทานั้น ในขณะที่ มาตรา 178
วรรคสี่ ไดกําหนดใหมีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
21

หนังสือสัญญาเหลานี้ ไดแก 1. หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 2. หนังสือ
สัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา และ 3. หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง อันไดแก หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิใน
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด หรือบางสวน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
22
สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, Academic Focus, [ออนไลน], 2560, แหลงที่มา:
http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/jun2559–3.pdf.
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กระบวนการรับ ฟงความคิดเห็นอยางไรจึงจะเปนกระบวนการที่มีป ระสิท ธิภาพ
เปนกระบวนการที่สรางการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของและประชาชนไดอยางแทจริง และกระบวนการ
อยางใดที่สะทอนถึงความคิดความตองการของผูที่เกี่ยวของและประชาชนไดอยางแทจริงนั้น ไมอาจมี
รูปแบบใดที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพเหลานั้นได แตจากการถอดบทเรียนของประเทศที่มีประสบการณ
และมีความชัดเจนของการเขาใกลคําวามีประสิทธิภาพ ยอมเปนประโยชนตอประเทศไทยที่จะนํามา
ประยุกตใช ในขณะที่เ รายังมิไดมีก ารพัฒนาหรือถอดบทเรียนอยางใดเพื่อรองรับเจตนารมณของ
บทบัญ ญัติแหงรัฐธรรมนูญที่เ รียกรองใหมีขึ้น แนวทางการรับ ฟง ความคิดเห็นของตางประเทศ:
กรณีศึกษาแนวทางของคณะกรรมการสหภาพยุโรป23 จึงเปนแนวทางที่ควรไดพัฒนาและนํามาปรับใช
กลาวคือ
คณะกรรมการสหภาพยุโรป ไดใหความสําคัญกับการเตรียมการและการวิเคราะห
ในกระบวนการจัดทํากฎหมายที่ดี โดยเครื่องมือสําคัญของการเปนกฎหมายที่ดีนั้น ประกอบไปดวย
ขั้นตอนที่สําคัญซึ่งมักจะมีกระบวนการปรึกษาหารือ (Public Consultation) หรือกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเปนองคประกอบหนึ่งเสมอ โดยกระบวนการปรึกษาหารือในการ
จัดทํากฎหมายเปนกระบวนการปรึกษาหารือที่ใชหลักการเดียวกันกับกระบวนการปรึกษาหารือใน
นโยบายสําคัญตางๆ ของรัฐดวยเชนกัน ซึ่งหลักการของกระบวนการปรึกษาหารือที่สําคัญ ไดแก ตอง
ดําเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชในกระบวนการวางแผนและพัฒนานโยบายดานกฎหมาย
โดยพื้นฐานของกระบวนการปรึกษาหารือของผูมีสวนไดสวนเสียตองมีความชัดเจน ถูกตองและ
ประกอบไปดวยขอมูลที่จําเปนเพื่อใหกระบวนการปรึกษาหารือไดรับการตอบสนอง ตั้งอยูบนพื้นฐาน
การมีหลักฐานอางอิง โดยหลัก ฐานอางอิงที่ดีที่สุดตองประกอบดวยขอแนะนําที่พิสูจ นได มีความ
โปรงใสในคําอธิบายทั้งขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสียที่นํามาใชและที่ไมนํามาใชประกอบการ
จัดทํากฎหมาย การมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ตองมีหลักประกันวา ผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝายมีโ อกาสแสดง ความคิดเห็น การรับ ฟง ความคิดเห็นทางเว็บ ไซตตองเปน
องคประกอบบังคับของกลยุทธในกระบวนการปรึกษาหารือใดๆ รวมไปกับการประมวลผลหรือ การ
ประเมิน ผลกระทบ ผู มีสว นได เ สีย ตองไดรั บ เวลาพอสมควรในการแสดงความคิด เห็น หรือ การ
เตรียมการเพื่อแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนสวนราชกาผูรับผิดชอบ
ไดมีการพัฒ นาในรายละเอียดแลว ยอมจะทําใหการรับ ฟงความคิดเห็นเปนไปอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพได
4.2.3 การกําหนดกลไกทบทวนความเหมาะสมและประเมินคุณภาพของกฎหมายที่ได
บังคับใชแลว
ผูศึกษาเห็นวา การสรางและพัฒนากฎหมายที่ดี ตามหลักการและแนวคิดพื้นฐาน
ของหลักกฎหมายที่ดี (Better Regulation Principle) ประการหนึ่ง คือ การทบทวนกฎหมายเปน
ชวงๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการทบทวนวามาตรการทางกฎหมายนั้นมีผลในทางปฏิบัติอยางไร ซึ่งจะชวย
นําไปสูการยกเลิกกฎหมายที่ไมจําเปนอีกตอไปแลว หรือที่กอใหเกิดภาระตอภาคธุรกิจจนเกินสมควร
อีกทั้งทําใหมีกฎหมายที่ทันสมัยสอดรับกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และพลวัตของโลก ดังนั้น การจัดทํา
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RIA ที่ดี จะตองมีแผนการของหนวยงานผูออกกฎหมายในการตรวจสอบ ประเมินผล และทบทวนของ
สมรรถนะของกฎหมาย เมื่อเวลาผานไป โดยกฎหมายที่ออกใหมจะตองไดรับการตรวจสอบและ
ทบทวนเปนระยะๆ เพื่อประเมินวาทางเลือกนั้นยัง คงเปนทางเลือกที่ดีอยูเมื่อเวลาไดผานพนไป
ซึ่ง การตรวจสอบและการประเมิ น จะช ว ยให แน ใ จว า กฎหมายที่อ อกใหมนั้ น แก ป ญ หาได ต าม
เจตนารมณ ไมกอใหเกิดผลลัพธที่ไมไดคาดหมายมากอน และกฎหมายนั้นยังคงจําเปนแมสถานการณ
เปลี่ยนแปลงไป24
ปจจุบันประเทศไทยมีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย (sunset–
review) ผานพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ที่กําหนดใหมี
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๆ 5 ปที่ก ฎหมายใชบัง คับหรือเมื่อมีเ หตุจําเปนตอง
ดําเนินการกอน 5 ป ไดแก การที่รัฐเห็นวาจําเปนตองมีก ารปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกกฎหมาย
การไดรับหนังสือรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรที่เกี่ยวของหรือจากประชาชนทั่วไป การไดรับ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย และเมื่อปรากฏวามิไดมีการบังคับใชหรือปฏิบัติตาม
กฎหมายเกิน 3 ปนับแตวันที่กฎหมายนั้นใชบังคับ แตอยางไรก็ดี กลไกทบทวนความเหมาะสมและ
ประเมินคุณภาพของกฎหมายที่ไดบังคับใชแลวที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมใน
ปจจุบัน นั่นยอมหมายความวา หากมีหนวยงานใดริเริ่มดําเนินขึ้น ก็จะเปนไปอยางไมมีทิศทาง ไมมี
เกณฑมาตรฐานในการที่จะวัดวาควรประเมินในเรื่องใด กรณีใดเปนกรณีสําคัญ และการที่จะสมควร
ใหบังคับใชตอไปนั้น คือกรณีอยางใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก าซึ่งเปนสวนราชการผูรับผิดชอบตามพระราช
กฤษฎีกาดังกลาวควรกําหนดแนวทางการทบทวนกฎหมายที่ชัดเจน โดยอยางนอยควรตองยอนกลับ
ไปหาตนเหตุห รือปฐมบทของการใหมีกฎหมายนั้น เพื่อพิสูจนท ราบวา สถานการณกอนการออก
กฎหมายและหลัง ที่กฎหมายบังคับ ใชนั้น ยังคงเสนคงวาอยูหรือไม ผลการบังคับใช เปนไปอยางที่
คาดการณไวหรือไม ซึ่งอยางนอยควรไดมีการประเมินในเรื่องตางๆ อาทิ ความจําเปนในการมีหรือใช
กฎหมายในปจจุบัน ผลของการนํากฎหมายไปใชบังคับการรับรู การตระหนักและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ภายหลังที่กฎหมายบังคับใช ผลที่ไดรับจากการบังคับใชกฎหมาย ผลกะทบจากการบังคับใชกฎหมาย
และความคุมคาของการตราและใชกฎหมายเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนที่ประชาชนหรือ ผูมีสวน
เกี่ยวของจะไดรับ ซึ่งการประเมินภายหลังนี้ จะทําใหยอนกลับไปสูการทบทวนตัวเองและพั ฒนาตอ
ยอดไปสูกฎหมายที่ดีได หรือการไมมีอยูของกฎหมาย
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