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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
กฎหมายเป็นเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลสามารถใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการกําหนด
นโยบาย ในอดี ตที่ผ่า นมา กระบวนการออกกฎหมายยั งขาดการกลั่นกรองที่ ดี ทําให้ มีก ารตรา
กฎหมายจํา นวนมากที่ ไ ม่ มีป ระสิท ธิ ภ าพ อี กทั้ ง การออกกฎหมายส่ง ผลกระทบในวงกว้ า งต่อ ทั้ ง
รัฐ เอกชน และ ประชาชน และต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
การปกครอง ผู้กําหนดนโยบายในหลายประเทศ จึงหันมาให้ความสําคัญกับการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการในการออกกฎหมายเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งกฎหมายที่มีคุณภาพ
การประเมินผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment หรือ RIA) เป็น
กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย
ซึ่งการทํา RIA มีเป้าประสงค์หลักสองประการ คือ (1) เพื่อพัฒนากระบวนการในการกําหนดกฎกติกา
ในการกํากับดูแลของภาครัฐ และ (2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐให้มีคุณภาพ
เนื่องจากกระบวนการในการจัดทํา RIA ให้ความสําคัญแก่การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่มีดําริที่จะจัดทํากฎหมายขึ้นมา
และกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นในการออกกฎหมาย ตลอดจน
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งทําให้กระบวนการพัฒนากฎหมายมีความโปร่งใสและรอบคอบ
มากขึ้น ในขณะเดียวกัน กระบวนการดังกล่าวสามารถช่วยให้กฎหมายที่ภาครัฐกําหนดขึ้นมานั้นมี
คุณภาพที่ดีขึ้นเพราะได้ผ่านการซักถาม ชี้แจง ถกเถียง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อมูลจากหลายภาคส่วนแล้ว ดังนั้น ร่างกฎหมายที่ผ่านการทํา RIA ที่สมบูรณ์แบบจะมีแรงต้านน้อย
เนื่องจากได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วในระดับหนึ่ง
ประสบการณ์ในการนําระบบ RIA
มาใช้ในนานาประเทศชี้ให้เห็นว่า การออกแบบ
“กระบวนการ” ในการจัดทํา RIA ให้ถูกต้องมีความสําคัญมากกว่าความแม่นยําของเทคนิคที่ใช้ใน
การประเมิน กระบวนการทํา RIA ที่ดีนั้นจะต้องให้หน่วยงานที่เป็นผู้เสนอกฎหมายเห็น RIA เป็น
เครื่องมือในการช่วยพัฒนาคุณภาพของกฎหมายอย่างแท้จริงมิใช่เป็นเพียง “ขั้นตอน” ที่ต้องทําตาม
กฎระเบียบเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วการประเมินจะมีลักษณะ “ขอไปที” ทําให้รายงานไม่มีคุณภาพ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามเจตนารมณ์
สําหรับวิธีการประเมินในเชิงเทคนิคนั้น การสรรหาเทคนิคการประเมินที่ทันสมัยแต่ซับซ้อน
มิใช่การประเมินที่ดีหากหน่วยงานที่ต้องทําการประเมินยังขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการประเมินดังกล่าว ดังนั้น สําหรับประเทศที่มีการนํา RIA มาใช้เป็นครั้งแรก ควรมี
การกํ า หนดกรอบและวิ ธี ก ารในการประเมิ น ผลกระทบของกฎหมายที่ ง่ า ย ชั ด เจน ไม่ ค วรเป็ น
การตั้ ง คํ า ถามกว้ า งๆ ให้ ห น่ ว ยงานราชการตี ก รอบและกํ า หนดวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า รายงานเอง

ซึ่งหมายความว่า จะต้องมีหน่วยงานกลางที่กําหนดรายละเอียดของรูปแบบและวิธีการในการทํา RIA
ในระดับปฏิบัติเพื่อให้มีมาตรฐานกลางของรายงานดังกล่าว
อนึ่ง RIA เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการออกกกฎหมาย ดังนั้น ผลการประเมิน RIA
เพียงลําพังนั้นไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการตรากฎหมาย อย่างไรก็ดี RIA เป็นเครื่องมือที่ดีใน
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการตั ด สิ น ใจทั้ ง ด้ า นการเมื อ งและการบริ ห ารจั ด การ อี ก ทั้ ง ช่ ว ยเพิ่ ม
ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและปรับปรุงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้กับกระบวนการออกกฎหมาย สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักคือ ไม่มีรูปแบบ RIA ที่ถูกต้องที่สุด (correct
model for RIA) แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิรูปกฎหมายควรขึ้นอยู่กับลักษณะรูปแบบ
ทางการเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และสังคมของแต่ละประเทศ
ประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Cooperation and Development หรือ OECD) มีการนํา RIA มาใช้ในการกลั่นกรอง
กฎหมายอย่างแพร่หลายในปี พ.ศ. 2538 โดยกําหนดเป็นเกณฑ์การตรวจสอบการตัดสินใจด้าน
กฎหมาย (OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ
คําถามทั้งหมด 10 ข้อที่หน่วยงานที่เสนอกฎหมายต้องตอบเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความ
จําเป็นในการตรากฎหมายและผลกระทบของกฎหมายต่อภาครัฐ ธุรกิจ และประชาชน ทั้งนี้ ประเทศ
ไทยได้นํา checklist ดังกล่าวมาปรับปรุงเป็น “หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการร่าง
กฎหมาย” ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อ ในปี พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นในการนํา RIA มาใช้
ในแต่ละประเทศของ OECD มีความแตกต่างกัน ใน 3 มิติ คือ
1. ระดับของกฎหมายที่ต้องทํา RIA ประเทศ OECD

โดยส่วนมากจะนํา RIA มาใช้กับ
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายในระดับรองลงมา แต่บางประเทศจะเลือก
เฉพาะกฎหมายที่มีนัยสําคัญในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมเท่านั้น
2. เนื้อหาสาระของรายงาน RIA รายงาน RIA อาจมีรูปแบบและรายละเอียดข้อมูลและ
ความเข้มข้นของบทวิเคราะห์ความคุ้มค่าที่แตกต่างกันสําหรับกฎหมายที่มีนัยสําคัญต่อ
เศรษฐกิจหรือสังคมที่แตกต่างกัน จึงควรที่จะมีการระบุที่ชัดเจนว่า กฎหมายประเภท
ไหนต้องการ RIA ที่มีรายละเอียดและบทวิเคราะห์ที่สมบูรณ์มากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะให้
มีความชัดเจนต่อผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทํารายงานดังกล่าว
3. กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา RIA เพื่อให้รายงาน RIA มีความน่าเชื่อถือและมี
ความรอบคอบและสมบูรณ์ บางประเทศจะให้ความสําคัญแก่กระบวนการจัดทํา RIA ที่
โปร่ ง ใส ประสบการณ์ ใ นประเทศสมาชิ ก หลายประเทศ พบว่ า ความสํ า เร็ จ ในการ
นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยทางการเมืองที่ต้องให้
จัดระบบ RIA

ii

การสนับสนุน ความพร้อมของหน่วยงานที่ต้องทํา RIA ความพร้อมของข้อมูลที่ต้องใช้
ในการประเมิน ฯลฯ
ขั้นตอนในการทํา RIA สามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้น ขั้นแรกคือการประเมิน “ความจําเป็น
ในการออกกฎหมาย” ขั้นที่สองคือ การประเมิน “ความคุ้มค่าของกฎหมายเมื่อเทียบกับทางเลือก
อื่นๆ” ซึ่งจะต้องมีวิธีการในการคํานวณและเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ
เพื่อที่จะตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควรที่จะมีการออกกฎหมายดังกล่าว หรือควรที่จะมีมาตรการอื่น
ทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหา
ก่ อนที่ จะมี การเก็ บข้ อมู ลเพื่ อประเมิ นผลกระทบของกฎหมายควรมี การศึ กษาวิ เคราะห์
ความจําเป็นในการมีกฎหมายนั้นๆ โดยการ (ก) วิเคราะห์ลักษณะของปัญหาที่ทําให้จําเป็นต้องออก
กฎหมาย และ (ข) วิเคราะห์ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สําหรับข้อมูลที่
ใช้ในการเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนในการออกกฎหมายและการใช้เครื่องมืออื่นๆ สามารถ
จําแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิเคราะห์ผลประโยชน์
และต้นทุนที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนในการออกกฎหมาย
(Benefit-Cost Analysis หรือ BCA) การวิเคราะห์ต้นทุนในการออกกฎหมายอย่างเดียว (CostEffectiveness Analysis หรือ CEA) และการวิเคราะห์ Multi-Criteria Analysis (MCA)
อนึ่ง การออกกฎระเบียบในการกํากับดูแลของภาครัฐย่อมมีผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์
แต่ ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลประโยชน์ แ ละต้ น ทุ น โดยทั่ ว ไปมั ก ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเด็ น ว่ า ใครได้
ประโยชน์และใครเสียประโยชน์ หากแต่มุ่งเป้าไปที่ผลประโยชน์สุทธิว่าเป็นบวกหรือเป็นลบเท่านั้น
ทําให้กฎหมายบางฉบับที่อาจมีผลดีในภาพรวมต่อเศรษฐกิจหากแต่ก่อปัญหาให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
บางกลุ่มได้รับการอนุมัติ การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนในลักษณะดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ประเด็น
ของประสิท ธิ ภาพในเชิงเศรษฐกิ จมากกว่ าประเด็นเชิงสั งคม ในกรณี ดังกล่าว จึงควรมีการระบุ
แนวทางการบรรเทาหรื อ เยี ย วยาภาระต้ น ทุ น หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ ผู้ ที่ เ สี ย ประโยชน์ ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารที่
หลากหลาย โดยแยกได้เป็น 4 วิธี คือ (1) การให้เงินชดเชย (2) การให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน (3) การให้ระยะเวลาในการปรับตัว และ (4) การให้ข้อยกเว้นจากข้อบังคับของ
กฎหมาย การเลือกทางใดทางหนึ่งขึ้นอยู่กับภาระทางการคลังที่รัฐต้องแบกรับและผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
การศึกษาประสบการณ์ในการนํา RIA มาใช้ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ พบว่า ประเทศที่ได้รับความสําเร็จในการปฏิรูปกระบวนการขั้นตอนในการออกกฎหมายนั้นต้อง
มีปัจจัยที่สนับสนุนบางประการ ประการแรก การปฏิรูปกฎหมายซึ่งมี RIA เป็นเสาหลักนั้น จะต้องมี
เป้าหมายในการดําเนินการที่ชัดเจน มิใช่เป็นไปตามกระแสความนิยมในต่างประเทศ หรือมาจาก
การผลักดันของกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มิได้มีอํานาจในการกําหนดนโยบายของประเทศ
iii

ประการที่สอง เนื่องจาก RIA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของการกํากับดูแลของ
ภาครั ฐ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นสู ง จึ ง ยากที่ จ ะกระตุ้ น ให้ มี ก ารผลั ก ดั น ในวงกว้ า ง ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว
จึงจําเป็นต้อง “พ่วง” RIA เข้ากับโครงการการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม หรือ ส่วนราชการ
ในระดับประเทศที่ได้รับการผลักดันโดยรัฐบาล
ประการที่สาม เพื่อที่จะให้การปฏิรูปหรือการทบทวนกฎหมายสอดคล้องกับความจําเป็นของ
ภาคธุรกิจ การประสานงานและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเป็นปัจจัยที่
สําคัญยิ่ง กรณีศึกษาต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่
น่าลงทุนจากการมีกระบวนการและขั้นตอนทางราชการที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ เช่น สิงคโปร์
ฮ่องกง และเกาหลีใ ต้นั้นล้วนมี สถาบันที่เอื้อต่อการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน
ในการปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ประการสุดท้าย RIA เป็นเครื่องมือที่ต้องการข้อมูลและความเชี่ยวชาญในการนํามาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาไม่มีความพร้อม ดังนั้น ประเทศกําลังพัฒนาไม่สามารถคาดหวัง
ว่าจะผลักดันให้การนํา RIA มาใช้จากการออกกฎระเบียบโดยปราศจากการเตรียมพร้อมด้านข้อมูล
การฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ การวางระบบการตรวจสอบและติ ด ตามกระบวนการ
การจัดทํา RIA เพื่อที่ไม่ให้การทํารายงาน RIA เป็นเพียงการ "กากบาท” ว่า “ได้ดําเนินการแล้ว”
โดยไม่มีสาระสําคัญที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบในการกํากับดูแลของ
ภาครัฐแต่อย่างใด สิ่งที่จําเป็นคือการกําหนดแผนงานที่ระบุขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องดําเนินการที่เป็น
รูปธรรมเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการนํา RIA มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จริง
ประเทศไทยมีกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานราชการต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น
ในการมีกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 แต่ข้อกําหนดดังกล่าวมีสถานภาพเป็นเพียงระเบียบสํานัก
นายกรัฐ มนตรี ซึ่ ง มีเ ป้ า หมายในการอํ า นวยความสะดวกและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของฝ่ า ยบริ ห าร
ในการพิจารณาร่างกฎหมายเท่านั้น ต่อมาเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคทองทางเศรษฐกิจได้มี
ความพยายามที่จะกลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจของเอกชน โดยในปี พ.ศ. 2534 ครม. ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
กฎหมายเพิ่มเติมซึ่งกําหนดให้หน่วยงานราชการต้องชี้แจงความจําเป็นในการสร้างขั้นตอนใหม่ๆ
ขึ้นมา ได้แก่ การขอใบอนุญาตเพื่อทํากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ว่ามีความจําเป็นเพียงไร และสร้าง
ภาระแก่ภาคเอกชนมากน้อยเพียงใดด้วย
หลังจากที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากตัวแทนของประชาชนในวงกว้างในปี
พ.ศ. 2540 ก็มีพัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการในการกลั่นกรองคุณภาพของกฎหมายอีกครั้ง
เนื่องจากมีการกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมและการกําหนดสิทธิ
พื้นฐานของประชาชนใหม่ๆ จํานวนมากจึงต้องมีการ “สังคายนา” กฎหมายที่มีอยู่ว่าสอดคล้องกับ
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บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนา
ประเทศในปี พ.ศ. 2544 เพื่อดําเนินการ คณะกรรมการดังกล่าวได้ยุบเลิกกฎหมายจํานวนหนึ่ง และ
ได้ออกหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลคือ OECD
Reference Checklist for Regulatory Decision Making รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายขึ้ น มา ในสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการพั ฒ นากฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง
พั ฒ นาการของการออกกฎหมายของประเทศไทยก้ า วไปอี ก ขั้ น หนึ่ ง เมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
ปี พ.ศ. 2540 กําหนดให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายได้ จาก
เดิมที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรั ฐสภาเท่านั้นที่สามารถเสนอกฎหมายได้ แนวคิดดังกล่าวได้รับ
การสนับสนุนในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ ก รที่ อิ ส ระจากฝ่ า ยบริ ห ารขึ้ น มาเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ในการเสนอกฎหมายรวมทั้งเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่เดิมและร่างกฎหมายใหม่ที่
อยู่ในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาด้วย
แม้ประเทศไทยจะมีวิวัฒนาการในการพัฒนากฎหมายมากว่าสองทศวรรษ แต่ยังไม่ได้มี
การทบทวนกฎหมายครั้งใหญ่ดังเช่นในเกาหลีใต้ เวียดนาม หรือเม็กซิโกที่มีการโละกฎหมายนับ
พันฉบับ และในส่วนของการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือ RIA นั้น แม้จะมีเกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐานสากลแต่คุณภาพของรายงานที่จัดทําขึ้นจริงในทางปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้
ประการแรกซึ่งมีความสําคัญที่สุด การจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมายในประเทศไทยมี
เฉพาะในขั้ น ตอนที่ มี ร่า งกฎหมายออกมาแล้ ว ทํา ให้ หน่ ว ยงานราชการที่เ ป็น ผู้เ สนอกฎหมายมี
เป้าประสงค์ที่จะให้มีการตรากฎหมายดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่สุด จึงมองว่าการจัดทํารายงานดังกล่าว
เป็นเพียง “อุปสรรค”
ที่ทําให้การตรากฎหมายล่าช้าจึงดําเนินการในการจัดทํารายงานแบบ
“ขอไปที ” เพี ย งเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ นการเสนอร่ า ง
กฎหมายต่ อ ครม. เท่ า นั้ น มิ ไ ด้ ห วั ง ผลใดๆ ในการที่ จ ะใช้ ก ระบวนการดั ง กล่ า วในการปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว การทํารายงานประเมินผลกระทบของกฎหมายของไทยจึงมีลักษณะที่
เรียกว่า “tick the box” หรือ “กากบาท” ว่าได้ “ทําแล้ว” เท่านั้น
ประการที่สอง การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบของกฎหมายของไทยยังจํากัดเฉพาะ
กฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นทําให้มีกรอบการบังคับใช้ที่จํากัดมาก เนื่องจากกฎระเบียบที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจหรือประชาชนโดยส่วนมากจะเป็นกฎหมายรองมากกว่ากฎหมายหลักซึ่งไม่ได้ผ่าน
การกลั่นกรองของสภานิติบัญญัติ เช่น ประกาศกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงสามารถออกได้เอง
หรือ ประกาศต่างๆ ของหน่วยงานกํากับดูแลรายสาขา เช่น หน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
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พลังงาน หรือขนส่งซึ่งล้วนมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคในสาขานั้นๆ
การประเมินผลกระทบเฉพาะสําหรับร่างกฎหมายหลักซึ่งมีสารบัญญัติที่ค่อนข้างกว้างทําให้ไม่สามารถ
ประเมินผลได้ผลเสียที่เป็นรูปธรรมได้
ประการที่สาม ประเทศไทยยังขาด “คู่มือการประเมินผลกระทบของกฎหมาย” ซึ่งกําหนด
รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า รายงานประเมิ น เช่ น ในบางประเทศ หน่ ว ยงานกลางจะทํ า
“แบบฟอร์มสําเร็จรูป (template)” ในการประเมินผลกระทบโดยให้หน่วยงานที่เสนอกฎหมายกรอก
ข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเท่านั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ดี
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า การมีคู่มือการประเมินผลกระทบของกฎหมายที่ละเอียดจะไม่สามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายได้หากยังไม่มีการแก้ไขกระบวนการในการจัดทํารายงานผลกระทบตาม
ข้อที่ 1 และ 2
ประการที่ ส่ี กระบวนการในการจั ด ทํ า รายงานผลกระทบของกฎหมายของไทยยั ง ขาด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและของสาธารณชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
ของการจัดทํารายงานผลการประเมินกฎหมายที่ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทยยังขาดกฎหมายว่า
ด้วยการรับฟังความเห็นสาธารณะที่กําหนดกรอบวิธีการในการจัดทําความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งหมายถึงการจัดทําเวทีที่ผู้เสนอกฎหมายและผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือประชาชนสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความเห็นระหว่างกันได้อย่างสร้างสรรค์ มิใช่เป็นการเสนอร่างกฎหมายโดยหน่วยงาน
ราชการฝ่ายเดียว หรือการรับฟังความเห็นแบบกว้างๆ โดยมิได้มีการกําหนดประเด็นที่ต้องการจะรับ
ฟังความคิดเห็นที่ชัดเจน และมิได้มีการนําเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ เพื่อที่จะให้
การแสดงความคิดเห็นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การคาดคะเนหรืออารมณ์
ประการที่ห้า ประเทศไทยยังขาดหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมินผล
กระทบของกฎหมาย ทําให้คุณภาพของรายงานไม่ได้มาตรฐานสากล
จากประเด็นปัญหาทั้ง 5 ประการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่าการปรับปรุงระบบ
การทํา RIA ในประเทศไทยเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นจะต้องเริ่มจากกระบวนการในการทํา RIA
ก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ข้อเสนอแนะในส่วนนี้จึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1)
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการทํา RIA (2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบและ
เนื้อหาสาระของ RIA ที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของหน่วยงานราชการและข้อจํากัดของข้อมูล
ของไทย และ (3) ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการผลักดัน RIA ให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ
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(1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการในการทํา RIA
ปัจจัยที่สําคัญที่สุด คือ (1) การทํา RIA ในช่วงระยะเวลาที่ถูกต้อง (2) การมีวิธีการ
ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสม (3) การประสานงานใกล้ชิดกับภาคเอกชน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
•

กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบของกฎหมาย
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการแก้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมายเพื่อให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการประเมินก่อนที่จะ
มีการยกร่างกฎหมาย เพื่อให้มีการตรวจสอบความจําเป็นในการออกกฎหมาย ทางเลือกต่างๆ และ
เพื่อให้แนวทางในการกํากับดูแลหรือควบคุมของภาครัฐตามที่ระบุไว้ในกฎหมายมีความเหมาะสม
กล่าวคือ เป็นประโยชน์โดยรวมต่อสาธารณะ
เมื่อมีการยกร่างกฎหมายแล้ว ควรมีการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎหมายอีกสอง
ครั้ง เพื่อประเมินทางเลือกในการกํากับดูแล โดยการประเมินในขั้นตอนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือกต่างๆ และเพื่อประเมินร่างกฎหมายในภาพรวม
•

การรับฟังความคิดเห็น
เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความเห็นสาธารณะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
ของการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมาย เพื่อที่จะให้กฎหมายที่จัดทําขึ้นมานั้นอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน จึงต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการมากกว่าที่ปรากฎใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นระเบียบที่
ออกแบบมาเพื่อใช้กับการรับฟังความเห็นของประชาชนในกรณีของโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
มิใช่ในการจัดทําร่างกฎหมาย
หลักการที่สําคัญในการรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนในการจัดทํากฎหมายที่กําหนดขึ้น
โดย OECD มีทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่
(1) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจะต้องเป็นข้อบังคับโดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของหน่วยงานราชการใดๆ
(2) การรับฟังความคิดเห็นต้องดําเนินการก่อนที่จะมีการยกร่างกฎหมาย
(3) การรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีแนวทางในการดําเนินการในรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม
ในรูปแบบของ “คู่มือ” การจัดรับฟังความเห็นสาธารณะที่ออกแบบด้วยหน่วยงาน
กลาง
(4) ประชาชนทุกคนสามารถเข้าร่วมได้
(5) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากเวทีการแสดงความเห็นจะต้องมี
การบันทึกไว้และต้องเผยแพร่แก่สาธารณชนทางเว็บไซต์
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(6) หน่วยงานที่เสนอกฎหมายจะต้องตอบข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามต่างๆ ที่ได้รับต่อทั้ง
สาธารณะและต่อผู้ที่แสดงความเห็นนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
(7) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจะต้องบันทึกไว้ในรายงานผลกระทบ
ของกฎหมายด้วย
(8) มีหน่วยงานกลางที่ตรวจสอบคุณภาพของการรับฟังความเห็นสาธารณะของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ
คณะผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อที่จะให้กระบวนการในการร่างกฎหมายมีความโปร่งใสและได้รับ
ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นและรอบด้ า น ควรมี ก ารร่ า งระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั บ ฟั ง ความเห็ น สาธารณะที่ มี
บทบัญญัติที่สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล
ในขณะเดียวกัน คณะผู้วิจัยเห็นว่า อาจพิจารณาที่จะปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการ “ออกกฎ” (rule making) ของหน่วยงานราชการ
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎที่โปร่งใส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การออกกฎหมายรองทุกฉบับ
• การประสานงานใกล้ชิดกับภาคเอกชน

ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าน่าลงทุนมากที่สุดเพราะมีกระบวนการในการกํากับดูแลที่เป็น
มิตรต่อภาคธุรกิจ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และ เกาหลีใต้นั้นล้วนมีสถาบันที่เอื้อต่อการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงกฎหมายที่มีคุณภาพ คณะผู้วิจัยเห็นว่า โครงสร้างของคณะกรรมการ
ของหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการส่งเสริมและกํากับระบบการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายที่กล่าวมาแล้วนั้น ควรประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐในสัดส่วนที่เท่ากัน
เพื่อที่จะให้การปฏิรูปกฎหมายนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
(2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกฎหมาย
ข้อเสนอเกี่ยวกับสาระของรายงาน RIA
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่ วน ส่วนแรกเป็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของข้อบังคับในการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมายว่าควรที่จะ
ครอบคลุมกฎหมายใดบ้าง เพื่อที่จะให้การประเมินมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคํานึงถึงข้อจํากัดของ
ทรัพยากรด้านบุคลากรและทักษะในการจัดทํารายงานดังกล่าว ส่วนที่สองเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของรายงานในส่วนของการประเมินผลกระทบของกฎหมายซึ่งต้องอาศัยเทคนิคในการ
จัดทํารายงานมากว่าควรมีโครงสร้างหรือรูปแบบในการประเมินอย่างไร
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•

ขอบเขตในการประเมินผลกระทบของกฎหมาย

กฎหมายในปัจจุบันกําหนดให้มีการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎหมายเฉพาะสําหรับ
ร่างกฎหมายใหม่ที่มีการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่ครอบคลุม (1) การแก้กฎหมายเดิม (2)
ร่างกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชน และ (3) กฎหมายลําดับรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
กระทรวง หรือระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ
คณะผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายเท่ า ใดนั ก จึ ง ควรที่ จ ะจํ า กั ด กรอบในการประเมิ น เฉพาะสํ า หรั บ กฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัติ หากแต่ควรรวมถึงการปรับแก้กฎหมายด้วย
อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องจากกฎหมายลําดับรองบางประเภทมีผลกระทบโดยตรง
และผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง เช่น ประกาศของหน่วยงานกํากับดูแลใน
รายสาขา เช่น หน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์ (คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ หรื อ กสทช.) กิจการพลั งงาน
(คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.) กิจการขนส่ง (กรมการขนส่งทางบก ทางน้ํา และ
ทางอากาศ) กิจการการธนาคาร (ธนาคารแห่งประเทศไทย) และกิจการประกันภัย (คณะกรรมการ
กํ า กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ การประกั น ภั ย หรื อ คปภ.) จึ ง เห็ น ควรให้ ก ฎระเบี ย บของ
หน่วยงานกํากับดูแลรายสาขาต้องมีการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎหมายด้วยเช่นกัน
อนึ่ง ที่ผ่านมา คณะกรรมการกํากับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้เคยมีการออก
ระเบียบว่าด้วยการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎกติกาการกํากับดูแลขององค์กรในปี พ.ศ.
2549 หากแต่ระเบียบดังกล่าวกลับถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2555 เมื่อมีการวิจารณ์ว่าหน่วยงานมิได้
ปฏิบัติตามระเบียบที่ตนเองได้กําหนดไว้
•

เนื้อหาสาระของรายงานในส่วนของการประเมินผลกระทบของกฎหมาย
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากประเทศไทยยังมีประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมายที่จํากัดจึงควรเลือกรูปแบบการประเมินที่ค่อนข้างง่ายในเบื้องต้น เพื่อที่จะให้หน่วยงาน
ราชการสามารถปฏิบัติได้ ตัวอย่างเช่น
o เลื อ กที่ จํ า กั ด การประเมิ น ผลกระทบเฉพาะใน 2 มิ ติ เช่ น ต่ อ ต้ น ทุ น ใน

การประกอบธุ รกิ จ สิ ท ธิ ของประชาชน สิ่ งแวดล้ อม ความเสี่ ยงของการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน ฯลฯ
o กําหนดรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนในรูปแบบของแบบฟอร์มสําเร็จรูป (template)
เช่น ในกรณีของการคํานวณต้นทุนของกฎหมายต้องมีการกําหนดประเภทของต้นทุน
ที่ต้องคํานวณ เช่น ต้นทุนของหน่วยงานราชการ ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างพนักงานของ
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หน่วยงานราชการ ค่าอุปกรณ์ ค่าสถานที่ เป็นต้น รวมทั้งมีการกําหนดค่ามาตรฐานที่
ใช้ในการคํานวณ เช่น อัตราส่วนลด (discount rate) จํานวนปีที่ใช้ในการคํานวณใน
การประมาณการณ์ณ์ผลดี ผลเสียในอนาคต อัตราแลกเปลี่ยน วิธีการถ่วงน้ําหนัก
ผลประโยชน์หรือต้นทุนแต่ละประเภท เป็นต้น อนึ่ง ในปัจจุบันมีบริษัทที่ปรึกษาที่
จัดทํา spreadsheet สําเร็จรูปในการคํานวณต้นทุนเหล่านี้แล้ว
o การประเมิ นผลประโยชน์ อาจใช้ การประเมิ นในเชิ งคุ ณภาพในเบื้ องต้ น โดยให้
ความสําคัญแก่ข้อมูลที่ได้รับจากการจัดรับฟังความเห็นจากสาธารณชนเป็นหลัก
เพื่อที่จะให้การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่เบี่ยงเบน
(3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบ RIA
การศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า ประเทศที่ได้รับความสําเร็จในการวางระบบ
การประเมินผลกระทบของกฎหมายล้วนมีองค์ประกอบที่สําคัญดังนี้
(1) การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิรูปประเทศ ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าความล้มเหลวในการนําระบบ
การประเมินผลกระทบของกฎหมายมาใช้ในอดีตเกิดจากการที่ระบบการประเมินฯ
ดังกล่าวมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการของประเทศ และมิได้เป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายที่รัฐบาลให้ความสําคัญ หากเป็นเช่นนั้น โอกาสที่จะผลักดันให้
การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายในปัจจุบันมีค่อนข้างมากจาก
กระแสของการปฏิรูปประเทศไทยสืบเนื่องมาจากวิกฤติทางการเมืองซึ่งเกี่ยวโยงกับ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การเสนอให้มีการนําระบบการประเมินกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้
โดยตรง ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้รายงานประเมินผลกระทบของกฎหมายเป็นเอกสารที่
ต้องใช้ ในกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาเพื่อให้มีการนํารายงานไปใช้ในทาง
ปฏิบัติ
(2) การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตรวจสอบ
ได้ คณะผู้วิจัยเห็นว่า ในเบื้องต้น ประเทศไทยอาจกําหนดเป้าหมายในการพัฒนา
กฎหมาย คือ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการจัดลําดับในรายงาน Ease of Doing
Business ที่ธนาคารโลกจัดทําขึ้นทุกปีดังเช่นในหลายประเทศที่ได้ศึกษาในบทที่ 4
แม้ดัชนีดังกล่าวจะให้ความสําคัญเฉพาะแก่ความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ
ในประเทศเท่านั้น แต่การได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นย่อมเป็นผลดีต่อทั้งภาพลักษณ์
ของประเทศและต่อภาคเอกชนในภาพรวม
x

(3) มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการส่งเสริม ติดตามและตรวจสอบการประเมินผล
กระทบของกฎหมายโดยเฉพาะ คณะผู้ วิ จั ยเห็ นว่ า ประเทศไทยจํ าเป็ นต้ องมี
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบของกฎหมายโดยเฉพาะ
เพื่อที่จะจัดทําคู่มือในการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมาย กําหนดขั้นตอนใน
การรับฟั งความเห็นของสาธารณะที่ เป็นมาตรฐานกลาง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพของรายงาน ตลอดจนกระบวนการใน
การรับฟังความเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไว้
อนึ่ง เนื่องจากหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดังกล่าวต้องมีความเชี่ยวชาญในการทํา RIA โดยเฉพาะ
และที่ สํ าคั ญ จะต้อ งเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามเป็ น อิส ระจากฝ่ ายบริ ห ารและส่ว นราชการที่ มี ค วาม
ประสงค์ที่จะผลักดันกฎหมายรวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชนว่ามีความ
เป็นมืออาชีพอีกด้วย หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเรื่องการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ RIA อาจเลือก
วิธีการในการว่าจ้างสถาบันหรือองค์กรภายนอกที่มีองค์ความรู้ให้ดําเนินการแทนได้

xi

Executive Summary
Laws and regulations are crucial tools for governments to achieve their policy
goals. In the past, issuance of laws had lacked of effective screening process,
resulting in many unproductive laws. Moreover, introducing a law could widely affect
the state, both private and public sectors, as well as national development in areas
such as economic, social, and governance. Policy makers in many countries have
paid attention to legal reform and law issuance process in order to obtain effective
laws.
Regulatory Impact Assessment or RIA is a process to assess the possible
impacts of issuing a law. RIA has two main objectives. Firstly, it aims to improve the
process of making rules and regulations by the state. Secondly, RIA helps improving
the quality of laws because it encourages participation from stakeholders to share
and exchange information with the state agency that wishes to introduce a new law.
It also requires the government to clarify the rationale and necessity of such law, as
well as the likely impacts of it. Meanwhile, RIA also increases the effectiveness of
laws as they had gone through scrutiny and examination from various parties. As a
result, laws that went through RIA would receive fewer objections since they had
been more or less accepted by stakeholders.
International experiences indicate that designing the “process” of RIA is more
important than the accuracy of assessing technique. The agency that wishes to
introduce the law must see RIA as a tool to improve the quality of the law, not a
mere procedure to follow. Otherwise, the assessment would result in an ineffectual
report that cannot be used according to its objectives.
The assessing technique should not be too advanced nor complex. For
countries which had never adopted RIA before should set clear and straightforward
assessing framework and method instead of having a broad scope that could be
manipulated by the relevant governmental bodies. This means that there should be
a central agency who would set the practical format and procedure of RIA.
It should be noted that RIA is only a part of law issuance process. Therefore,
RIA alone is not sufficient to decide whether the law should be enacted. RIA,

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

Public hearing must be mandatory and must not depend on
any governmental body.
(2) It must be held before the law is drafted.
(3) It should be held according to the guideline made by a
central agency.
(4) Every person is allowed to participate.
(5) Records of public hearings must be made available to the
public.
(6) The responsible agencies must respond to the comments and
questions in writing.
(7) Comments, suggestions, and information received at public
hearings must be included in the RIA report.
(8) There must be an agency that monitors the public hearing.
The research team is of an opinion that public hearing process should be
made according to international standard in order to increase transparency in law
issuance.
• Cooperation with private sector
In order to have a report with comprehensive assessment, a committee or
agency that is responsible for monitoring the RIA should have an equal share of
representatives from public and private sectors.
(2) Recommendations for the content of the RIA report
This can be divided into two parts. The first part concerns the scope of RIA,
i.e. which laws should be assessed. The second part deals with the format of the
report.
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• The scope of RIA
Since Thailand still lacks experience in implementing RIA, it should limit
the scope of enforcement to only acts and ordinances, both newly drafted and
amended, as well as regulations in regulated sectors such as energy, telecom, and
broadcasting.
• The format of RIA
As RIA is still new to Thailand, the assessment should be carried out in a
simple format. For example, the assessment could limit its focus on two areas like
cost to business and risk of corruption. The template should also be clear about
which information is needed (e.g. wage, rent, and discount rate). In the beginning, the
method of assessment might be qualitative by giving importance to findings from
public hearings to avoid bias.
(3) Recommendations for the strategy to implement RIA
Literature review indicates some key factors leading to the success of RIA in
many countries which include
(1) The improvement of development of RIA was a part of national
reforms in most countries. Therefore, Thailand may consider
promoting RIA as a tool to counter corruption as the problem has
received broad attention and called for a serious political reform.
(2) The assessment system has a clear objective. In the beginning,
Thailand could set a goal such as to increase its rank in the Ease of
Doing Business report made by the World Bank.
(3) There is a central agency that specifically promotes, monitors, and
regulates the RIA. The research team believes that there should be
an agency in Thailand that has specialization in legal impact
assessment. This agency should provide a guideline of making RIA,
stipulate the public hearing process, offer trainings to state officers,
as well as evaluate the report.
It should be noted that such agency must be independent from both
executive branch and government bodies that wish to push laws and regulations.
Alternatively, the central agency may outsource the task to external institutions.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
กฎหมายเป็นข้อกําหนดหรือข้อบังคับของสังคมที่ตราขึ้นเพื่อบังคับให้สมาชิกในสังคมต้อง
ปฏิบัติตาม ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายย่อมต้องถูกลงโทษ กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลในเรื่องต่างๆ การมีกฎหมายมากขึ้นเท่าใด จึงเป็นสิ่งที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากขึ้น
เท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมิให้ถูกกระทบเกินสมควร ประเทศใน
กลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic
Cooperation and Development หรือ OECD) จึงได้พัฒนาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบ
ของกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis (RIA)) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการพิจารณาข้อเสนอให้มี
กฎหมายและทบทวนกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ว่าเป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาและนํามาใช้ในการพิจารณา
ตรวจสอบและทบทวนกฎหมายที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้กฎหมายของกลุ่มประเทศ OECD พัฒนา
เป็นกฎหมายที่ดี (Better Regulation) ที่สามารถตอบสนองนโยบายของฝ่ายบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเล็ ง เห็ น ประโยชน์ ใ นการนํ า หลั ก เกณฑ์ ก ารวิ เ คราะห์
ผลกระทบในการออกกฎหมายดั งกล่าวมาใช้ใ นการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายจึงได้นําแนวคิด
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย (Checklist) อันเป็น
หลักเกณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่จะเสนอกฎหมายจะต้องทบทวนความคุ้มค่าของ
ร่างกฎหมายฉบับนั้นกับภาระที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บังคับและผู้ถูกใช้บังคับกฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2546 เห็ น ชอบให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจะต้ อ งจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ์ ก าร
ตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการเสนอ
ร่างกฎหมาย และต่อมาได้มีการออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 กําหนดให้หน่วยงานจะต้องจัดทําคําชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นใน
การตรากฎหมายประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติและให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาร่างของพระราชบัญญัติด้วย อย่างไรก็ดี
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจและมิได้ให้ความสําคัญกับการจัดทํา
หลักเกณฑ์อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ นับแต่มีการใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการใช้
กฎหมายในปี พ.ศ. 2546 ยังไม่เคยมีการทบทวนหรือประเมินผลความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
การใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบใน
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การออกกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ จึงควรจะได้ศึกษาวิจัยถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน และแนวทางใน
การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายการบังคับใช้ในประเทศไทยต่อไป

1.2 ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1.2.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ แนวคิดและความเป็นมาของหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis (RIA)) ของประเทศในกลุ่ม OECD รวมทั้งศึกษาแนว
ปฏิบัติใ นการนํ า RIA มาใช้ในการพั ฒนากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการกํากับควบคุม (Regulation)
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในกลุ่ ม OECD โดยเน้ น ระเบี ย บวิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบ
(Methodology) ซึ่งสามารถคํานวณเป็นตัวเงิน และวิธีประเมินผลกระทบอื่นที่ไม่สามารถคํานวณเป็น
ตัวเงิน การประยุกต์ระเบียบวิ ธีการประเมินผลกระทบของการตรากฎหมายใหม่ เพื่อใช้ควบคุ ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประยุกต์ระเบียบวิธีการประเมินผลกระทบของกฎหมายการกํากับ
ควบคุมที่มีอยู่แล้ว
1.2.2 ศึกษาความเป็นมาและแนวปฏิบัติใ นการใช้หลักเกณฑ์ RIA ในกลุ่มประเทศกําลัง
พัฒนา
1.2.3 เสนอแนะแนวทางการใช้ RIA ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะนํามาใช้ในประเทศไทย
1.2.4 นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการทบทวนหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตรวจสอบความจํ า เป็ น ในการตรากฎหมายเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นากฎหมายของ
ประเทศไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
1.2.5 ศึกษาวิธีวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาตัวอย่างจากกฎหมายไทยที่ใช้
บังคับในปัจจุบันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
1.2.6 นําเสนอบทความวิชาการที่อาศัยผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อใช้ในการประชุมระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจะกําหนดให้มขี ึ้นภายในเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา

1.3. วิธีการวิจัย
1.3.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ แนวคิดและความเป็นมาของหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis (RIA)) ของประเทศในกลุ่ม OECD รวมทั้งศึกษาแนว
ปฏิบัติใ นการนํ า RIA มาใช้ในการพั ฒนากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการกํากับควบคุม (Regulation)
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในกลุ่ ม OECD โดยเน้ น ระเบี ย บวิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบ
(Methodology) ซึ่งสามารถคํานวณเป็นตัวเงิน และวิธีประเมินผลกระทบอื่นที่ไม่สามารถคํานวณเป็น
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ตัวเงิน การประยุกต์ ระเบียบวิธีการประเมินผลกระทบของการตรากฎหมายใหม่ เพื่อใช้ ควบคุ ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประยุกต์ระเบียบวิธีการประเมินผลกระทบของกฎหมายการกํากับ
ควบคุมที่มีอยู่แล้ว
การศึกษาในส่วนนี้จะศึกษาการทํา RIA ตั้งแต่ในระดับของ “หลักการและเหตุผล” ในการใช้
RIA เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการออกกฎหมาย ซึ่งจะปรากฏใน
เอกสารหลายฉบับที่ OECD จัดทําขึ้นมา โดยเฉพาะ Introductory Handbook for Undertaking
Regulatory Impact Analysis ซึ่งได้กําหนดวิธีการและกรอบในการประเมิน RIA แบบกว้าง
ตลอดจนในระดับปฏิบัติที่มีการถอดกรอบในการประเมิน RIA หลักการที่เป็นนามธรรมมาเป็น
รูปธรรม เช่น ในกรณีของสหราชอาณาจักรที่มีการจัดทํา “คู่มือในการจัดทํา RIA” ที่เรียกว่า Better
Policy Making: A Guide to Regulatory Impact Assessment” หรือในกรณีของแคนาดาที่มี
Canadian Cost-Benefit Analysis Guide: Regulatory Proposals ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการในการคํานวณผลประโยชน์ และ ต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมายในระดับปฏิบัติอันจะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานที่ต้องจัดทํารายงาน RIA
ตัวอย่างกรอบในการประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของ OECD
• ต้นทุน (cost)
¾ ธุรกิจ
o การปฏิบัติตามกฎหมาย
o ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากกฎหมาย
o รายได้ที่สูญเสียจากการจํากัดการเข้าถึงตลาด
¾ ผู้บริโภค
o ราคาสินค้าที่สูงขึ้น
o ความล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่
¾ รัฐบาล
o การบังคับใช้กฎหมาย
o การตรวจสอบการปฏิบั ติต ามกฎหมาย (เช่ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
อากาศ)
• ผลประโยชน์ (benefit)
¾ ธุรกิจ
o ประสิทธิภาพในการผลิต
o อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ
¾ ผู้บริโภค
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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o ราคาสินค้าที่ต่ําลง หรือ คุณภาพของสินค้าที่สูงขึ้น
o ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกสินค้าที่มากขึ้น
¾ รัฐบาล
o การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสืบเนื่องจากอุบัติเหตุ
นอกจากการคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถแปลงเป็นตัวเลข
ได้แล้ว คณะผู้วิจัยจะศึกษาการคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์ของผลกระทบในเชิงสังคมด้วย เช่น
การคํานวณผลกระทบด้านสุขภาพ (Cost of illness ) ของมาตรการของภาครัฐ เช่น การก่อตั้ง
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานถ่ า นหิ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง สามารถคํ า นวณได้ จ ากการเปลี่ ย นแปลงของความถี่ ข อง
อุบัติการณ์ของโรคทางเดินหายใจ และต้นทุนในการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูร่างกาย และการให้
ความช่วยเหลือ หากแต่ไม่รวมถึงต้นทุนทางอ้อม เช่น การสูญเสียรายได้และเวลา เป็นต้น
อนึ่ ง การคํ า นวณผลกระทบที่ นํ า เสนอมานั้ น จะมุ่ ง เน้ น ประเด็ น “ประสิ ท ธิ ภ าพ”
เชิงเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก โดยการแปลงผลกระทบเป็นมูลค่าของผลประโยชน์ที่เป็นหน่วยของ
เงินตรา ซึ่งอาจขัดกับหลักของ “ความเท่าเทียมกัน (equity)” ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในพื้นที่หนึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ต้องการกระแสไฟฟ้า
หากแต่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อชุมชนที่อยู่รอบข้าง ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แสดงว่า หาก
ผลกระทบสุทธิในรูปแบบของตัวเงินเป็นบวกแล้ว ผู้กําหนดนโยบายจะต้องนําผลประโยชน์ที่กลุ่มผู้ที่
ได้รับประโยชน์ได้รับไปชดเชยความเสียหายแก่กลุ่มที่เสียประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติค่าของเงินตรา
สําหรับกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกันนั้นไม่เท่ากัน ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ยากจน
น่าจะรุนแรงมากกว่าประโยชน์ที่กลุ่มคนรวยได้เนื่องจากผู้ที่มีฐานะยากจนมีโอกาสปรับตัวได้น้อยกว่า
เพราะข้อจํากัดของเงิน ดังนั้น ในการคํานวณผลกระทบของกฎหมายจะต้องพิจารณาถึงประเด็นของ
ความเท่าเทียมด้วย โดยการใช้ระดับรายได้เป็นตัวแปรถ่วงน้ําหนักตัวเลขต้นทุนและผลประโยชน์ที่
กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ละกลุ่มได้รับ เป็นต้น การศึกษานี้จะนําเสนอวิธีการในการนําประเด็น
ความเท่าเทียมกันเข้ามาประกอบในการคํานวณผลกระทบของกฎหมายในรายงาน RIA ด้วย
แม้การคํานวณผลกระทบในเชิงคุณภาพให้เป็นตัวเลขมีหลักการและวิธีการที่มีการนํามาใช้
อย่างแพร่หลาย แต่ข้อที่ควรตระหนักคือ “ประเด็นสําคัญของการทํา RIA มิได้อยู่ที่ความแม่นยํา
หรือความครบถ้วนของการประเมินผลกระทบในเชิงปริมาณ หากอยู่ที่กระบวนการในการวิเคราะห์
ตั้งคําถาม และเข้าใจเหตุผล และข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณผลกระทบดังกล่าว”
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1.3.2 ศึกษาความเป็นมาและแนวปฏิบัติใ นการใช้หลักเกณฑ์ RIA ในกลุ่มประเทศกําลั ง
พัฒนา
รายงาน Good Regulatory Practices in APEC Member Economies – Baseline
Study ที่จัดทําขึ้นโดย Scott Jacobs ให้แก่ APEC Committee on Trade and Investment
Committee on Standard and Conformance เมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้ประเมินคุณภาพของ
กระบวนการออกกฎ ระเบียบของประเทศสมาชิกทั้ง 21 ประเทศรวมถึงประเทศไทย1 เทียบกับ GRP
(Good Regulatory Practices ของ APEC/OECD) ขอบเขตในการประเมินรวมถึง กระบวนการทาง
นิติบัญญัติ (rule
making
activity) RIA และการรับฟังความเห็นของสาธารณะ (Public
consultation mechanisms)
การประเมิน RIA ให้ความสําคัญแก่ประเด็น 4 ประเด็น ได้แก่
9 ความจําเป็นในการตรากฎหมาย
9 การประเมินทางเลือก (ต้นทุนในการบังคับใช้ ความสอดคล้องกับกลไกตลาด ฯลฯ)
9 การประเมินผลกระทบในเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ
9 ความสอดคล้องกับแรงจูงใจ
การศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการนํา RIA ไปใช้ในประเทศกําลังพัฒนาในรายงาน
ดังกล่าวและในรายงานอื่นๆ อีกหลายฉบับล้วนชี้ให้เห็นว่าแม้ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ
มีข้อบังคับให้ต้องมีการจัดทํา RIA ในการเสนอกฎหมาย แต่คุณภาพของ RIA มีปัญหาค่อนข้างมาก
เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนา
• ขาดข้อมูล
• ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทํา RIA
• ขาดความตระหนักถึงความสําคัญในการทํา RIA และ
• ขาดกระบวนการในการกําหนดนโยบายหรือตรากฎหมายที่ให้ความสําคัญแก่ข้อมูล
เชิงประจักษ์ (evidence based) และขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง2

1

เอกสารดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ aimp.apec.org/documents/2011/SOM/CSOM/11_csom_032.pdf
Darren Welch and Richard waddington, 2005, Introducing Regulatory Impact Assessment (RIA) in Developing
Countries: The Case of Uganda สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/80/Session3.4WaddingtonDoc.pdf 26 December 2013.
2
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อย่างไรก็ดี แม้คุณภาพของ RIA ที่ประเทศกําลังพัฒนาจัดทําขึ้นมาจะไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก
แต่การมี RIA ก็ยังคงมีประโยชน์ในการทําให้กระบวนการในการเสนอร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเนื่องจากมีการตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย และ มีการนําเสนอข้อมูลและเหตุผลที่
ใช้ในการสนับสนุน
การออกแบบ RIA มาปรับใช้กับประเทศกําลังพัฒนาจึงต้องคํานึงถึงข้อจํากัดเหล่านี้ มิฉะนั้น
แล้วการมี RIA ที่ไม่สอดคล้องกับขีดความสามารถขององค์กรและข้อมูลที่มีอยู่จะทําให้หน่วยงาน
ราชการพยายามหลีกเลี่ยงแทนที่จะส่งเสริมการใช้ RIA
การศึกษาในส่วนนี้ จะให้ความสําคัญแก่ประสบการณ์ในประเทศกําลั งพัฒนาในการ (1)
ออกแบบ RIA ที่คํานึงถึงข้อจํากัดต่างๆ ที่ได้กล่าวมา และ (2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนํา
RIA ที่ออกแบบไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการออกแบบ RIA ในประเทศไทย
1.3.3 เสนอแนะแนวทางการใช้ RIA ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะนํามาใช้ในประเทศไทย
RIA เป็นเครื่องมือในการกลั่นกรองคุณภาพของกฎหมายที่มีประสิทธิภาพหากแต่การ
ดําเนินการนั้นอาศัยข้อมูลจํานวนมากที่ใช้ในการคํานวณต้นทุนและประโยชน์จากการออกกฎหมาย
กอปรกับความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินและผู้ที่อ่านและวิเคราะห์ผลการประเมินทําให้
ความพยายามที่จะนํา RIA มาใช้ในประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่ประสบความสําเร็จ
การออกแบบระบบการทํา RIA สําหรับกระบวนการในการตรากฎหมาย ให้แก่ประเทศใด
ประเทศหนึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและข้อมูลมาก ผู้ออกแบบต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
กระบวนการทางนิติบัญญัติ ขีดความสามารถและวัฒนธรรมของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
และ ความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายกับผลลัพธ์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียง
การกําหนดแนวทาง (Roadmap) ในการพัฒนา RIA ที่เหมาะสมกับประเทศไทย การผลักดันให้มี
การจัดทํา RIA ที่ได้มาตรฐานและที่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการพิจารณาความจําเป็น
ในการตรากฎหมาย จะต้องคํานึงถึงข้อจํากัดที่สําคัญทั้งสองประการ คือ ข้อมูล และความเชี่ยวชาญ
คณะผู้วิจัยจึงให้ความสําคัญแก่ประเด็นดังต่อไปนี้
(1) การกําหนดประเภทหรือลักษณะของกฎหมายที่ต้องทํา RIA เพื่อมิให้หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอและกลั่ น กรองกฎหมายต้ อ งเสี ย เวลากั บ การจั ด ทํ า และอ่ า นรายงาน RIA
จํานวนมากจนกระทั่งเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการในการตรากฎหมายในภาพรวม ทั้งนี้ กลไกที่จะ
กําหนดว่ากฎหมายใดต้องหรือไม่ต้องทํา RIA จะต้องมีความชัดเจน โปร่งใส ปราศจากการแทรกแซง
ของการเมือง หรือ กลุ่มผลประโยชน์ใดๆ
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(2) การออกแบบแนวทางและวิธีการในการประเมิน ผลได้ ผลเสีย จากการบังคับใช้กฎหมาย
ในเชิงปริมาณที่ปฏิบัติได้ง่าย เช่น อาจมีแบบฟอร์มที่มีวิธีการคํานวณต้นทุน หรือผลประโยชน์ในเชิง
ปริมาณที่เป็นมาตรฐานให้ผู้ที่เสนอกฎหมายต้องกรอก ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่ปรากฏใน “คู่มือ
การตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย” ที่ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจัดทําขึ้นมาเป็นตัวอย่าง หากแต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ประเภทของต้นทุนที่ผู้เสนอ
กฎหมายต้อ งคํา นวณเป็ น เชิ ง ปริม าณ เช่น ต้ น ทุ น ในการบริ ห ารกฎหมายที่ หน่ ว ยงานที่ บั งคั บ ใช้
กฎหมายต้องแบกรับ (administrative cost) และ ต้นทุนที่ภาคธุรกิจต้องแบกรับเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมาย (compliance cost) และ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจําแนกตามกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสีย
เช่น กลุ่มธุรกิจ กลุ่มผู้บริโภค หรือ SME เป็นต้น
(3) การออกแบบกระบวนการและขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในเชิงคุณภาพ เช่น
วิ ธี ก ารในการสํ า รวจผลกระทบต่ อ กลุ่ ม ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง
การประเมินผลกระทบในเชิงคุณภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์
(4) การออกแบบแนวทางและกระบวนการในการให้ ก ลุ่ ม ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ข้ อ มู ล
เข้ามาร่วมในการตรวจทานผลการประเมิน RIA เช่น กลุ่มธุรกิจ อาทิ สภาอุตสาหกรรม และ
สภาหอการค้า และกลุ่มตัวแทน SME
ตลอดจนตัวแทนผู้บริโภค หรือ ตัวแทนภาคประชาชน
เพื่อที่จะให้การประเมินผลอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล และ ข้อสมมติฐานที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
จากการได้รับความยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1.3.4 นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการทบทวนหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตรวจสอบความจํ า เป็ น ในการตรากฎหมายเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นากฎหมายของ
ประเทศไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การศึกษาในส่วนนี้จะเริ่มจากการทบทวนประวัติในการนํา RIA มาใช้ในประเทศไทยในอดีต
ตั้งแต่การออก ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 จวบจน
การออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ที่ออกตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการตรวจสอบความจํ า เป็ น ในการร่ า งกฎหมาย 10 ประการ ซึ่ ง เป็ น การ
ตรวจสอบเชิงคําถามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและยกร่างกฎหมายจะต้องตอบคําถามต่างๆ
ตามที่ กํ า หนดไว้ การศึ ก ษาในส่ ว นนี้จ ะอิง กับ ข้ อมู ล ทุ ติ ยภู มิเ ป็ น หลั ก นอกจากนี้ คณะผู้ วิ จัย จะ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบร่างกฎหมายเพื่อที่จะให้เกิดการปฏิบัติ
จริง โดยอิงกับ
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1) ประสบการณ์ของประเทศไทยตามหัวข้อ 1.3.4
2) รูปแบบของ RIA ที่เหมาะสมตามหัวข้อ 1.3.3 และ
3) ประสบการณ์ของประเทศกําลังพัฒนาในหัวข้อ 1.3.2
จากนั้นจะเป็นการประเมินผลการดําเนินการตามระเบียบ ฯ ในทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) การประเมินคุณภาพของรายงาน RIA
ที่หน่วยงานที่เสนอกฎหมายจัดทําขึ้นมา
ว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการร่างกฎหมาย 10 ประการ และมี
Regulatory
ความครบถ้วนสมบูรณ์เพียงใด โดยอ้างอิงถึงผลการประเมินในรายงาน Good
Practices in APEC Member Countries- Baseline Study ที่ได้อ้างถึงมาก่อนหน้านี้แล้ว รายงาน
ดังกล่าวได้ประเมิน ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 คู่มือ
ในการทํา RIA ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทําขึ้น คุณภาพของการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมาย รวมถึงกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะด้วย
(2) การประเมินขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการจัดทํา RIA และในการนํา RIA
ไปใช้ การศึกษาในส่วนนี้จะใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีประสบการณ์ใน
การประเมินระบบ RIA มาเป็นเวลานาน 28 ปีใน 75 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้แล้วคณะผู้วิจัยจะให้
ความสําคัญแก่กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน RIA ที่จัดทําขึ้น โดยเฉพาะในกรณี
ที่หน่วยงานที่เป็นผู้เสนอกฎหมายเป็นผู้จัดทําเอง ซึ่งอาจมีแรงจูงใจที่จะจัดทํารายงาน RIA ที่แสดงผล
กระทบในเชิงบวกมากกว่าความเป็นจริง
(3) การประเมินผลกระทบของการมี RIA ต่อคุณภาพของกฎหมาย ซึ่งจะอาศัยความเห็น
ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการศึกษาจะแสดงถึงข้อจํากัดหรือจุดอ่อนของกระบวนการจัดทํา RIA ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่นําไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตรวจสอบ
ความจําเป็นในการตรากฎหมายและบทตรวจสอบ 10 ประการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อนึ่ง ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะครอบคลุมถึงข้อเสนอแนะในเชิงเนื้อหาสาระทางกฎหมาย และ
ข้อเสนอแนะในเชิงสถาบันและกระบวนการขั้นตอนเพื่อที่จะให้การจัดทํา RIA มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติด้วย ผลงานวิจัยจะเป็น Roadmap ในการพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย
และประเมินคุณภาพของกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดกิจกรรมและ
มาตรการในการปรับปรุงกระบวนการ RIA ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะต่อไป
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1.3.5 ศึกษาวิธีวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาตัวอย่างจากกฎหมายไทยที่ใช้
บังคับในปัจจุบันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
การศึกษาในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะคัดเลือกกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหนึ่งฉบับ ซึ่ง
ได้ มีก ารจัด ทํา คํ า ชี้แ จงความจํ า เป็น ในการตรากฎหมายไว้ ใ นขั้ น ตอนการยกร่า งกฎหมายเพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหารในขณะนั้น โดยจะศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดขึ้นจริงนับจากกฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้และเปรียบเทียบกับรายละเอียดการประเมินผล
กระทบในคําชี้แจงความจําเป็นในการตรากฎหมายของหน่วยงานรัฐที่จั ดทําเพื่อใช้ ประกอบการ
พิจารณายกร่างกฎหมายว่าแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด กรณีศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ใน
การประเมินความครบถ้วนและสมบูรณ์ของแนวทางและวิธีการในการจัดทําคําชี้แจงความจําเป็นใน
การตรากฎหมายที่ปฏิบัติใช้อยู่ในปัจจุบัน
นอกจากนี้แล้ว คณะผู้วิจัยจะเปรียบเทียบ RIA
สําหรับกฎหมายที่คล้ายคลึงกันใน
ต่างประเทศกับ RIA ที่จัดทําขึ้นในประเทศไทย เพื่อที่จะเห็นความแตกต่างของวิธีการและเนื้อหา
สาระ อนึ่ง ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น
ล้วนเปิดเผยรายการการประเมิน RIA ที่คณะผู้วิจัยสามารถนํามาศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียดได้
การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการจัดทํา RIA เป็นปัจจัยสําคัญต่อคุณภาพของ RIA แต่
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มี ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นเวลาและค่ า ใช้ จ่ า ย จึ ง ต้ อ งมี ก ารวางแผนกระบวนการ
ในการเก็บข้อมูลอย่างระมัดระวัง เอกสาร OECD เรื่อง Introductory Handbook for
Undertaking Regulatory Impact Analysis อธิบายถึงกลยุทธ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการ
ประเมิน RIA ไว้ อาทิ การจัดทําแบบสอบถาม การรวมกลุ่มของภาคธุรกิจในการให้คําปรึกษาเชิง
ธุรกิจ (Business Test Panels) การทบทวนประสบการณ์จากต่างประเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานอื่นในภาครัฐ การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในหลาย
รูปแบบ เป็นต้น ซึ่งคณะผู้วิจัยจะศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในภาพรวม รวมทั้งศึกษาข้อมูล
ในเชิงลึกสําหรับตัวอย่างกฎหมายไทยที่คัดเลือกเป็นกรณีศึกษาในส่วนนี้
1.3.6 นําเสนอบทความวิชาการที่อาศัยผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อใช้ในการประชุมระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจะกําหนดให้มีขึ้นภายในเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
คณะผู้วิจัยจะจัดทําสรุปรายงานการวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษจํานวน 6-10 หน้า และจะจัดทํา
power point เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
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1.4. การระดมความคิดเห็นและการจัดสัมมนา
คณะผู้วิจัยจะจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเมื่อมีข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
ในการปรับปรุง RIA ในเบื้องต้น โดยเชิญบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจํานวนไม่
เกิน 20 คน เพื่อที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงข้อเสนอ และ
มีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องจํานวนไม่เกิน 40 คนที่สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย

1.5. แผนการดําเนินงาน
ภารกิจ

เดือนที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. ศึกษาวัตถุประสงค์ แนวคิด
และความเป็นมาของหลักเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ผลกระทบของ
กฎหมายของประเทศในกลุ่ ม
OECD รวมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติ
ในการนํ า RIA มาใช้ ใ นการ
พัฒ นากฎหมายที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
การกํากับควบคุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศในกลุ่ม
OECD
2. ศึกษาความเป็นมาและแนว
ปฏิบัติในการใช้หลักเกณฑ์ RIA
ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา
3. เสนอแนะแนวทางการใช้
RIA ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ที่
จะนํามาใช้ในประเทศไทย
4. นํ า เสนอแนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ทบทวนหลั ก เกณฑ์ ว่า ด้ ว ยการ
ตรวจสอบความจํ า เป็ น ในการ
ตรากฎหมาย
5. ศึ ก ษาวิ ธี วั ด ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษา
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ภารกิจ

เดือนที่
1

ตัว อย่า งจากกฎหมายไทยที่ใ ช้
บังคับในปัจจุบันอย่างน้อยหนึ่ง
ฉบับ
6. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการนิติบัญญัติเพื่อ
ประเมินผลกระทบของการมี
RIA ต่อคุณภาพของกฎหมาย
7. จัดประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
8.นําเสนอบทความวิชาการที่
อาศัยผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เพื่อใช้ในการประชุมระหว่าง
ประเทศ
9. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผล
การศึกษา
การส่งมอบงาน
1. ส่งรายงานเบื้องต้น

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

2. ส่งรายงานความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1
3. ส่ ง รายงานความก้ า วหน้ า
ครั้งที่ 2
4. ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
5. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3
3
3
3

1.6. โครงสร้างรายงาน
รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาใน 6 บท ดังนี้
บทที่ 1 ระบุหลักการและเหตุผลในการวิจัย รวมทั้งขอบเขตและวิธีการวิจัยตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว
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บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการทํา RIA แนวคิดและความเป็นมาของหลักเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายของประเทศในกลุ่ม OECD และการนํา RIA มาใช้ในทางปฏิบัติ
ในประเทศ OECD รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างรายงาน RIA ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาด้วย
บทที่ 3 ความเป็นมาและแนวปฏิบัติในการใช้หลักเกณฑ์ RIA ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา
โดยเน้นถึงปัญหาและอุปสรรคในการนํา RIA มาใช้ในทางปฏิบัติ เช่น การขาดแนวทางการจัดทํา RIA
ที่ดี การขาดแรงจูงใจในการทํารายงาน RIA ของหน่วยงานราชการ การขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ ฯลฯ บทเรี ยนเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์ใ นการจั ดทําข้อเสนอแนะในการวางระบบการ
ประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของการออกกฎหมายในประเทศไทย
บทที่ 4 การทบทวนกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา RIA ในประเทศไทย ซึ่งสามารถ
แยกได้เป็นสามหัวข้อย่อยได้แก่ (1) การทบทวนประวัติในการนํา RIA มาใช้ในประเทศไทยในอดีต
ตั้งแต่การออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (2) การจัดทํา RIA
ในทางปฏิบัติว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด และ
(3) การวิเคราะห์ตัวอย่างรายงาน RIA ว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ OECD หรือไม่ และ เนื้อหา
สาระมีความครบถ้วนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับรายงาน RIA ที่จัดทําในประเทศที่พัฒนาแล้ว ตาม
ตัวอย่างในบทที่ 2 รวมทั้งการนําเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการจัดทํา
RIA ของประเทศไทย ทั้งในมิติเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน เพื่อที่จะให้มีการจัดทําและมีการใช้
ประโยชน์จากรายงาน RIA ของหน่วยงานราชการได้อย่างจริงจัง
บทที่ 5 กรณีศึกษาวิธีวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาตัวอย่างจากกฎหมาย
ไทยที่ใช้บังคับในปัจจุบันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
บทที่ 6 ตัวอย่างคู่มือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
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บทที่ 1 บทนํา

บทที่ 2
การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายของประเทศ
ในกลุ่ม OECD
2.1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการทํา RIA
การทํา RIA มีเป้าประสงค์หลักสองประการ คือ (1) เพื่อพัฒนากระบวนการในการกําหนดกฎ
กติกาในการกํากับดูแลของภาครัฐ และ (2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐให้มี
คุณภาพ เนื่องจากกระบวนการในการจัดทํา RIA ให้ความสําคัญแก่การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่มีดําริที่จะจัดทํากฎหมาย
ขึ้ น มา และ กํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ในการออกกฎหมาย
ตลอดจนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งทําให้กระบวนการพัฒนากฎหมายมีความโปร่งใสและ
รอบคอบมากขึ้น ในขณะเดียวกัน กระบวนการดังกล่าวสามารถช่วยให้กฎหมายที่ภาครัฐกําหนด
ขึ้นมานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะได้ผ่านการซักถาม ชี้แจง ถกเถียง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อมูลจากหลายภาคส่วนแล้ว ดังนั้น ร่างกฎหมายที่ผ่านการทํา RIA ที่สมบูรณ์แบบจะมี
แรงต้านน้อยเนื่องจากได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วในระดับหนึ่ง
รูปแบบของกระบวนการและเนื้อหาสาระของรายงาน RIA นั้นหลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัย
และสภาพแวดล้อมในแต่ละประเทศ อันได้แก่ (1) กระบวนการในการออกกฎหมาย (2) จํานวน
กฎหมายที่ต้องการจะให้มีการทํา RIA และ (3) ทรัพยากรและทักษะในการทํา RIA ของหน่วยงาน
ของรัฐ
กระบวนการในการตรากฎหมายมีความสําคัญ เนื่องจากจะเป็นตัวกําหนดว่าควรมีการทํา
RIA ในขั้นตอนใดบ้าง อนึ่ง มีความเข้าใจผิดบ่อยครั้งว่า การทํา RIA นั้นจะดําเนินการเมื่อมีร่าง
กฎหมายแล้ว ในขณะที่ในหลักการแล้วจะต้องมีการทํา RIA ก่อนที่จะมีการร่างกฎหมาย เพื่อที่จะ
วิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาที่ทําให้มีดําริในการออกกฎหมาย โดยการศึกษาถึงผลดี
ผลเสียของทางเลือกต่างๆ หากมีการทํา RIA เมื่อมีร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานราชการจะ
มอง RIA เป็นศัตรูมากกว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนากฎหมาย เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าว
ได้เสียเวลาและลงทุนในทรัพยากรบุคคลและเงินงบประมาณในการร่างกฎหมายดังกล่าวไปแล้ว
หากผลของการทํา RIA ชี้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์น้อยไม่คุ้มทุน
หน่วยงานราชการดังกล่าวจะเสียเวลาและแรงโดยไม่ได้ผลตอบแทน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยงาน
ราชการจะทํา RIA แบบ “ขอไปที” เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเท่านั้น โดยมิได้หวังผลใดๆ จาก
รายงานดังกล่าว
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ในหลักการแล้ว กระบวนการในการออกกฎหมายที่ดีควรจะต้องใช้เวลาในการประเมิ น
ความจําเป็นและทางเลือกต่างๆ ถึงร้อยละ 50 ของเวลา ร่างกฎหมายร้อยละ 25 ของเวลา และ
ผลักดันกฎหมายในกระบวนการทางนิติบัญญัติในรัฐสภาอีกร้อยละ 25 หากแต่ประสบการณ์ใน
ประเทศที่กําลังพัฒนาโดยส่วนมากแล้ว จะใช้เวลาร่างกฎหมายถึงร้อยละ 80-90 ของเวลาและมี
การรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกเฉพาะเมื่อมีร่างกฎหมายเรียบร้อย
แล้วเท่านั้น ทําให้กฎหมายที่ตราขึ้นมาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เพราะการทํา RIA ในขั้นตอนสุดท้าย
ของการร่างกฎหมายทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายได้เพราะได้
ถูกออกแบบมาเรียบร้อยแล้ว
จํานวนกฎหมายที่ต้องจัดทํา RIA มีความสําคัญในการออกแบบเช่นกัน เนื่องจากหากมี
กฎหมายระดับรอง เช่น ประกาศกระทรวง หรือ พระราชกฤษฎีกาจํานวนมากที่ต้องผ่านการประเมิน
RIA รายงานที่จัดทําขึ้นจะไม่สามารถมีความละเอียดได้มากเท่าใดนัก เนื่องจากข้อจํากัดด้านบุคลากร
และทรั พ ยากรอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการจั ด ทํ า รายงานดั ง กล่ า ว ตั ว อย่ า งเช่ น ในสหรั ฐ อเมริ ก ามี
ร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการ RIA ประมาณ 4,000 ฉบับต่อปี ในขณะที่สหราชอาณาจักรมี
เพียง 200 ฉบับ สําหรับประเทศไทยนั้น การตรวจสอบข้อมูลของคณะผู้วิจัยพบว่า ในปี พ.ศ. 2555
มีร่างกฎหมายที่ผ่าน ครม. ทั้งหมด 44 ฉบับ นับว่าเป็นจํานวนค่อนข้างน้อย
ทรัพยากรและทักษะในการทํา RIA ของหน่วยงานของรัฐ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ
อย่างยิ่งในการออกแบบ RIA โดยทั่วไปแล้ว ขีดความสามารถในการจัดทํา RIA ของหน่วยงานราชการ
ในประเทศกําลังพัฒนาจะค่อนข้างจํากัด ดังนั้น รูปแบบของ RIA อาจต้องมีลักษณะที่เป็น “คําถาม
ปิด” มากกว่า “คําถามเปิด” ดังเช่น Checklist ของ OECD เป็นต้น
คํ า ถามเปิ ดหมายถึ ง คํ า ถามที่ใ ช้ ต รวจสอบเหตุ ผ ล ความจํ า เป็น และความเหมาะสมใน
การออกกฎหมายที่กว้างๆ ทําให้ผู้ปฏิบัติจะต้องกําหนดกรอบในการตอบคําถามเอง เช่น คําถามว่า
“ผลประโยชน์ในการออกกฎหมายนั้นคุ้มค่าต้นทุนหรือไม่?” ทําให้ผู้ปฏิบัติต้องตีกรอบเองว่า
ผลประโยชน์ดังกล่าวหมายถึงผลประโยชน์ทางด้านใดบ้าง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และ
ผลประโยชน์ในระยะสั้นหรือระยะยาว สําหรับต้นทุนนั้นก็จะมีคําถามว่า ต้นทุนที่ต้องนํามาคํานวณ
นั้นหมายรวมถึงต้นทุนใดบ้าง ต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมาย ต้นทุนที่ภาคเอกชนต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือ ต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับภาระในระยะยาว? ต้นทุนทางอ้อมควรคํานวณรวมด้วย
ไหม? ความไม่ชัดเจนดังกล่าวทําให้รายงาน RIA ที่หน่วยงานราชการจัดทําขึ้นอาจไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะตรวจสอบความเหมาะสม
ประเทศที่ยังไม่คุ้นเคยกับการทํา RIA ควรเริ่มจากรูปแบบที่ง่าย คือ มีการตั้งคําถามแบบ
“ปิด” โดยมีการระบุชัดเจนว่า “ผลประโยชน์” ที่กล่าวถึงนั้นหมายถึงผลประโยชน์ด้านใดบ้าง
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โดยทั่วไปแล้ว การประเมินผลกระทบนั้นไม่จําเป็นต้องทําครบทุกมิติของเศรษฐกิจและสังคม หากแต่
สามารถเลือกเป็นประเด็นที่มีความสําคัญต่อประเทศเพียง 2-3 ประเด็น เช่น ในกรณีของประเทศไทย
อาจให้ความสําคัญแก่การประเมินผลกระทบต่อ ผู้ที่มีรายได้น้อย ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และ ปัญหาการคอร์รัปชัน เป็นต้น ในลักษณะเดียวกัน ในการประเมินต้นทุนของกฎหมายก็
ต้องระบุชัดเจนว่ารวมถึงต้นทุนใดบ้าง โดยส่วนมากจะรวมถึงต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมายของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ ต้นทุนที่ภาคธุรกิจหรือประชาชนต้องแบกรับ นอกจากนี้แล้ว เพื่อที่จะให้
การคํ า นวณผลประโยชน์ แ ละต้ น ทุ น มี ค วามถู ก ต้ อ ง จะต้ อ งมี ก ารกํ า หนดรายละเอี ย ดของวิ ธี
การคํานวณด้วย เช่น ระยะเวลา (จํานวนปี) ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ ตัวแปรหรือข้อมูลที่ต้องใช้
วิธีการถ่วงน้ําหนักผลประโยชน์หรือต้นทุนแต่ละประเภท ฯลฯ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การทํา RIA นั้นจะต้องดําเนินการตั้งแต่เริ่มต้นที่หน่วยงานเห็นถึง
ความจําเป็นในการที่จะมีกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ ทั้งนี้ กระบวนการในการ
ร่างกฎหมายนั้นมิได้มีการทํา RIA เพียงครั้งเดียว เนื่องจาก RIA สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของกฎหมายในขั้นตอนต่างๆ ได้ดังนี้
(1) เพื่อประเมินความจําเป็นในการออกกฎหมายเพื่อมากํากับดูแล ในขั้นตอนนี้จะเป็น
การประเมินว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจําเป็นต้องใช้กฎกติกาเข้าไปควบคุมหรือไม่ หรือมี
ทางอื่นที่สามารถแก้ปัญหาได้ เช่น ปัญหารถติดนั้นจําเป็นต้องแก้ด้วยการออกกฎห้าม
รถที่ มี ผู้ โ ดยสารคนเดี ย วใช้ ถ นนในช่ ว งเวลาจราจรติ ด ขั ด หรื อ ไม่ หรื อ เพี ย งแต่
การปรับปรุงบริการขนส่งสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสะดวกมากขึ้น
(2) เพื่อประเมินทางเลือกในการกํากับดูแล หากผลการประเมินในข้อแรกเห็นว่าจําเป็นต้อง
มีการออกกฎกติกาเพื่อจํากัดปริมาณรถยนต์ในท้องถนนแล้ว การทํา RIA ในขั้นตอนนี้
จะเป็ น การเปรี ย บเที ย บผลประโยชน์ แ ละต้ น ทุ น ของทางเลื อ กต่ า งๆ เช่ น การออก
ระเบียบห้ามรถยนต์ที่มีผู้โดยสารคนเดียวใช้ถนนในเขตใจกลางเมืองในช่วงจราจรแออัด
หรือการออกประกาศเพื่อจัดเก็บภาษีจราจรสําหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ต้องการเข้าไปใน
เขตใจกลางเมือง เป็นต้น
(3) เพื่อประเมินร่างกฎหมาย หากการประเมินในข้อ 2 พบว่า ทางเลือกในการเก็บภาษี
คุ้มทุนกว่าทางเลือกในการจํากัดสิทธิในการใช้ถนนของรถยนต์ที่มีผู้โดยสารรายเดียว
การทํา RIA ในขั้นตอนนี้จะเปรียบเทียบวิธีการในการจัดเก็บและอัตราภาษีที่เหมาะสม
เป็นต้น
กล่ า วโดยสรุ ป สํ า หรั บ ประเทศที่ ต้ อ งการจะนํ า ระบบ RIA
มาใช้ การออกแบบ
“กระบวนการ” ในการจัดทํา RIA ให้ถูกต้องมีความสําคัญมากกว่าการออกแบบเนื้อหาสาระของ
การทํา RIA กระบวนการและวิธีการทํา RIA ที่ดีนั้นจะต้องมีผลในการช่วยกลั่นกรองให้กฎกติกาของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ภาครัฐมีคุณภาพมากขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งหากจะเป็นเช่นนั้นได้ หน่วยงานที่จัดทํา RIA จะต้อง
เห็นความสําคัญของการทํา RIA
สําหรับเนื้อหาของ RIA นั้น ควรมีการกําหนดกรอบและวิธีการในการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายที่ชัดเจน ไม่ควรเป็นการตั้งคําถามกว้างๆ ให้หน่วยงานราชการตีกรอบและกําหนดวิธีการใน
การจัดทํารายงานเอง ซึ่งหมายความว่า จะต้องมีหน่วยงานกลางที่กําหนดรายละเอียดของรูปแบบ
และวิธีการในการทํา RIA ในระดับปฏิบัติเพื่อให้มีมาตรฐานกลางของรายงานดังกล่าว

2.2 หลักการและเหตุผล
กฎหมาย3เป็นเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลสามารถใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการกําหนด
นโยบาย ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา กระบวนการออกกฎหมายยั ง ขาดการกลั่ น กรองที่ ดี ทํ า ให้ มี ก าร
ตรากฎหมายจํานวนมากที่ ไม่ มี ประสิ ท ธิภาพ เช่น กฎหมายที่ไม่มีการบังคับ ใช้จริ งในทางปฏิ บัติ
เนื่องจากการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายมีต้นทุนที่สูงเกินไปทําให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ในขณะเดียวกัน มีกฎหมายจํานวนมากที่สร้างภาระต้นทุน
ให้กับภาคธุรกิจที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับโดยไม่จําเป็นเพราะมิได้มีการศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกอื่นที่ดีกว่า
เนื่องจากการออกกฎหมายส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทั้งรัฐ เอกชน และ ประชาชน และ
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง ผู้กําหนดนโยบายใน
หลายประเทศจึงหันมาให้ความสําคัญกับการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการในการออกกฎหมาย
เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งกฎหมายที่มีคุณภาพ
การที่ รั ฐ บาลต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั จ จั ย หลากหลายที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ อาทิ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนไหวและซับซ้อนมากขึ้น วิวัฒนาการของ
ภาคอุ ต สาหกรรม และการขยายตลาดไปยั ง ภู มิ ภ าคและตลาดโลกอย่ า งเสรี ฯลฯ ทํ า ให้ มี
ความจํ า เป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกฎหมาย รั ฐ บาลจึ ง หั น มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ใน
การกําหนดนโยบายรูปแบบใหม่ อาทิ ทางเลือกในการออกกฎหมาย (Regulatory alternatives)
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA)
RIA เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การออกกฎหมาย โดยนําหลักการวิเคราะห์ที่มีความสอดคล้องกันมาประยุกต์ใช้ เช่น Benefit-cost
3

กฎหมายในที่นี้หมายถึง กฎหมายลําดับหลักที่ต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภา ได้แก่ พระราชบัญญัติ และ กฎหมายลําดับรองที่ไม่
ต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภาได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อกําหนดกระทรวง รวมถึงประกาศ หรือ
ระเบียบของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่มีผลกระทบต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนด้วย
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analysis ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการคํานวณผลประโยชน์และต้นทุนที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต่อ
การออกกฎหมาย เพื่ อ นํ า เสนอข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ สํ า หรั บ ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจประเมิ น เลื อ ก
ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างเป็นระบบ โดยประสิทธิภาพ หมายถึง การทําให้
กฎหมายนั้นบรรลุผลโดยมีต้นทุนต่ําที่สุด และ ประสิทธิผล หมายถึง การที่กฎหมายนั้นสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้จริงในทางปฏิบัติ
อนึ่ง RIA เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการออกกกฎหมาย ดังนั้น ผลการประเมิน RIA
เพียงลําพังนั้นไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการตรากฎหมาย อย่างไรก็ดี RIA เป็นเครื่องมือที่ดีใน
การปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจทั้งด้านการเมืองและการบริหารจัดการ อีกทั้งช่วยเพิ่มความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและปรับปรุงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้กับ
กระบวนการออกกฎหมาย สิ่ ง หนึ่งที่ ควรตระหนัก คือ ไม่มีรู ปแบบ RIA ที่ ถู กต้อ งที่สุ ด (correct
model for RIA) แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิรูปกฎหมายควรขึ้นอยู่กับลักษณะรูปแบบทาง
การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และสังคมของแต่ละประเทศ4
ประเทศสมาชิก OECD ตระหนักว่า คุณภาพของการออกกฎหมายมีความสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ในปี 2538 OECD จึงได้จัดทําข้อเสนอใน
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการออกกฎหมายซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง คื อ การกํ า หนดเกณฑ์ ก ารตรวจสอบ
การตัดสินใจด้านกฎหมาย (OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making) ซึ่ง
อยู่ ใ นรู ป แบบของคํ า ถามทั้ ง หมด 10 ข้ อ ที่ ห น่ ว ยงานที่ เ สนอกฎหมายต้ อ งตอบเพื่ อ ที่ จ ะให้ เ กิ ด
ความชัดเจนเกี่ยวกับความจําเป็นในการตรากฎหมายและผลกระทบของกฎหมายต่อภาครัฐ ธุรกิจ
และ ประชาชน (ดูกรอบที่ 1)
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้นํา checklist ดังกล่าวมาปรับปรุงเป็น
“หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการร่างกฎหมาย” ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อ ในปี พ.ศ. 2548

4

ที่มา: OECD (2005), Regulatory Impact Analysis in OECD Countries: Challenges for Developing Countries, p. 3.
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258511.pdf, 26 December 2013.
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กรอบที่ 1 เกณฑ์การตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย
(OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making)
1. ลักษณะของปัญหาที่ทําให้มีความจําเป็นต้องตรากฎหมายมีความชัดเจนและครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้ จะต้อง
มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและระดับของความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งเหตุผลที่ทําให้เกิด
ปัญหาดังกล่าว
2. การเข้าแทรกแซงของภาครัฐเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งสามารถประเมินได้จากลักษณะของปัญหาตามข้อแรก
ผลประโยชน์และต้นทุนของการแทรกแซงของรัฐ และ ทางเลือกอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหา
3. การออกกฎหมายเป็นวิธีที่ดีที่สุดของการแทรกแซงของภาครัฐหรือไม่ ทั้งนี้ ควรจะมีการประเมินผล
ประโยชน์และต้นทุนของวิธีการแทรกแซงของรัฐอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบ เช่น การเก็บภาษีการใช้ถนน
ในช่วงจราจรแออัดแทนการห้ามรถที่มีจํานวนผู้นั่งน้อยกว่า 2 คนใช้ถนนในช่วงแออัด เป็นต้น การ
เปรียบเทียบระหว่างทางเลือกต่างๆ ควรรวมถึง ขนาดและการกระจายตัวของผลประโยชน์ ต้นทุน ที่เกิด
จากกฎระเบียบ และกลไกทางปกครองที่ต้องรองรับการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว
4. กฎระเบียบสอดคล้องกับกฎระเบียบอื่นๆ หรือไม่ เช่น กฎหมายที่ประเทศผูกพันไว้กับองค์การนานาชาติ
หรือในสัญญาการค้า กฎหมายว่าด้วยวิธีการปกครอง กฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ฯลฯ
ในกรณีที่เป็นอนุบัญญัติต้องพิจารณาว่ากฎหมายแม่บทได้ให้อํานาจหรือไม่ รวมทั้งกฎหมายต้องพิจารณา
ว่าความสอดคล้องในการออกกฎหมายอยู่บนพื้นฐานของข้อบังคับของกฎหมายหรือไม่
5. หน่วยงานภาครัฐในระดับใดที่มีความเหมาะสมในการรับผิดชอบการดําเนินงานนี้ ในกรณีที่มีหน่วยงาน
ทั้งในส่วนกลางและในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ควรมีการออกแบบวิธีการในการประสานงานร่วมกันด้วย
6. ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกกฎหมายเหมาะสมกับต้นทุนในการออกกฎหมายหรือไม่ โดยการ
คํานวณผลประโยชน์และต้นทุนในการออกกฎระเบียบที่เสนอเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ
7. มีการประเมินผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ในเศรษฐกิจและสังคมที่โปร่งใสหรือไม่ ทั้งนี้ กฎระเบียบของ
ภาครัฐย่อมส่งผลให้กลุ่มบุคคลหรือธุรกิจบางกลุ่มได้ประโยชน์ในขณะที่บางกลุ่มเสียประโยชน์ จึงควรที่
จะมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลหรือธุรกิจที่ได้หรือเสียประโยชน์จากกฎระเบียบต่อ
สาธารณชน
8. ข้อบัญญัติของกฎหมายมีความชัดเจน สอดคล้องกัน เข้าใจง่ายสําหรับผู้ใช้กฎหมายและประชาชนหรือไม่
ซึ่งหน่วยงานที่เสนอกฎระเบียบควรประเมินด้วยว่าผู้ใช้กฎหมายมีความเข้าใจในข้อบัญญัติของกฎหมาย
หรือไม่
9. ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนั้นหรือไม่ ข้อบัญญัติของกฎหมาย
ควรได้รับการพัฒนาอย่างโปร่งใสจากการมีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาค
ธุรกิจ สหภาพการค้า หน่วยราชการในระดับต่างๆ เป็นต้น
10. กลยุทธ์และขั้นตอนที่จะบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างไร หน่วยงานที่เสนอ
กฎระเบียบควรศึกษาวิเคราะห์ถึงการใช้ประโยชน์จากองค์กรที่เกี่ยวข้องและกลไกที่สร้างแรงจูงใจ
เพื่อที่จะให้การบังคับใช้กฎระเบียบมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
แหล่งที่มา: OECD (2005), Regulatory Impact Analysis in OECD Countries: Challenges for Developing Countries, p. 32. ดาวน์โหลด
ได้ที่ http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258511.pdf, 26 December 2013.
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2.3 การนํา RIA มาปฏิบัติใช้ในประเทศ OECD
ประเทศ OECD มีการนํา RIA มาใช้ในการกลั่นกรองกฎหมายอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ช่วงที่มี
การออก OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making 10 ข้อตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นในการนํา RIA มาใช้ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
ใน 3 มิติ คือ
(1) ระดับของกฎหมายที่ต้องทํา RIA

แม้ในหลักการ ควรมีการทํา RIA สําหรับกฎหมายทุกลําดับศักดิ์ แต่ในสภาพความเป็นจริง
แล้ว ข้อจํากัดของทรัพยากรทําให้ประเทศส่วนมากจะต้อง “เลือก” ทํา RIA เฉพาะกับกฎหมายที่มี
นัยสําคัญทางเศรษฐกิจหรือสังคม ทั้งนี้ การเลือกทํา RIA สามารถช่วยให้หน่วยงานราชการสามารถ
ผลิตรายงาน RIA ที่มีคุณภาพมากขึ้น และ หลีกเลี่ยงมิให้การทํา RIA ถูกมองว่าเป็นเพียง “ขั้นตอน
ราชการ” ที่ต้องดําเนินการตามข้อกําหนดเป็นประจําเท่านั้น
ประเทศ OECD โดยส่วนมาก จะนํา RIA มาใช้กับกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และ
กฎหมายในระดับรองลงมา แต่บางประเทศจะเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีนัยสําคัญในเชิงเศรษฐกิจหรือ
สังคมเท่านั้นที่เรียกว่า “Targeting RIA” เช่น สหรัฐอเมริกาจะทํา RIA แบบสมบูรณ์กับกฎหมายที่
ทําให้รัฐมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 100 ล้านเหรียญ สรอ. ต่อปีขึ้นไป หรือ กฎหมายที่มีผลกระทบในเชิงลบ
ต่ อ การแข่ ง ขั น ในตลาด การจ้ า งงาน การลงทุ น ผลิ ต ภาพ หรื อ การทํ า นวั ต กรรม ที่ ผ่ า นมา
สหรัฐอเมริกาจะมีการจัดทํารายงาน RIA สําหรับร่างกฎหมายประมาณร้อยละ 15-57 ของ
ร่างกฎหมายที่มีการเสนอทั้งหมดในแต่ละปี ในขณะที่เม็กซิโกมีข้อกําหนดให้กฎหมายทุกฉบับและ
ทุกลําดับศักดิ์ต้องทํา RIA หากแต่มีการกําหนดระดับของความเข้มข้นในการประเมินที่ต่างกัน
ขึ้นอยู่กับความสําคัญของกฎหมายนั้นๆ
(2) เนื้อหาสาระของรายงาน RIA

รายงาน RIA อาจมีรูปแบบและรายละเอียดข้อมูลและความเข้มข้นของบทวิเคราะห์
ความคุ้มค่าที่แตกต่างกันสําหรับกฎหมายที่มีนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจหรือสังคมที่แตกต่างกัน จึงควรที่
จะมีการระบุที่ชัดเจนว่า กฎหมายประเภทไหนต้องการ RIA ที่มีรายละเอียดและบทวิเคราะห์ที่
สมบู ร ณ์ ม ากน้ อ ยเพี ย งใดเพื่ อ ที่ จ ะให้ มี ค วามชั ด เจนต่ อ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ทํ า รายงานดั ง กล่ า ว
ตัวอย่างเช่น บางประเทศกําหนดว่าในการจัดทํารายงาน RIA นั้น ไม่จําเป็นต้องประเมินความคุ้มค่า
ของกฎหมายในเชิงปริมาณ หากแต่เป็นการประเมินในเชิงคุณภาพเท่านั้น บางประเทศต้องการ
ประเมินความคุ้มค่าแบบสมบูรณ์ คือ ครอบคลุมผลกระทบทุกมิติ (comprehensive RIA) ทั้งทาง
เศรษฐกิจ และ สังคม ในขณะที่บางประเทศต้องการเพียงการวิเคราะห์ผลกระทบในมิติใดมิติหนึ่ง
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เท่านั้นหรือที่เรียกว่าการประเมินเชิงส่วน (partial RIA) ขึ้นอยู่กับว่าประเทศดังกล่าวให้ความสําคัญ
แก่ประเด็นใด และขีดความสามารถของหน่วยงานในการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบที่มีคุณภาพ
ตั ว อย่ า งเช่ น ประเทศที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ แก่ ก ลไกตลาดที่ เ สรี จะกํ า หนดให้ มี ก ารจั ด ทํ า
การประเมินผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด และต้นทุนของภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามข้อกําหนด
ของกฎหมายที่เสนอ ในขณะที่ประเทศที่ให้ความสําคัญแก่ฐานะการคลังของภาครัฐอาจกําหนดให้มี
การประเมินผลกระทบของร่ างกฎหมายต่อภาระทางการคลังเท่านั้น ตามที่ปรากฎในกรอบที่ 2
ด้านล่าง
กรอบที่ 2: กรอบการจัดทํา RIA ที่หลากหลายในประเทศ OECD
• เนเธอร์แลนด์วิเคราะห์เฉพาะ ผลกระทบต่อภาคธุรกิจ (Business Effects Analysis)
• สาธารณรัฐเช็กวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินควบคูไ่ ปกับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจสังคมด้วย
• ฝรั่งเศสวัดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ
• ฟินแลนด์ประเมินผลกระทบต่อ งบประมาณ แรงงาน สิง่ แวดล้อม สังคมและสุขภาพ นโยบายในระดับภูมิภาค
และความเท่าเทียมกันทางเพศ เป็นต้น การประเมินเหล่านี้มีลักษณะเป็น Partial RIA เนื่องจากดําเนินการอย่าง
เป็นเอกเทศ โดยหน่วยงานในต่างกระทรวง มิได้มีการนํามาประมวลผลรวมกัน
• เบลเยียมประเมินความเสี่ยงของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และ สิง่ แวดล้อมเท่านั้น
• เม็กซิโก และ ไอร์แลนด์ มีการจัดทําRIA เต็มรูปแบบหากแต่มีระดับความเข้มข้นในการวิเคราะห์ผลกระทบที่
แตกต่างกัน
แหล่งที่มา: OECD, Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis: Guidance for Policy Makers, 2008.
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/40984990.pdf, 26 December 2013.

ประเทศ OECD ส่วนมากแบ่งกระบวนการในการจัดทํา RIA เป็น 2 ขั้น ขั้นแรกเป็นการ
ประเมินเบื้องต้น เพื่อที่จะกลั่นกรองความจําเป็นในการตรากฎหมาย ขั้นที่สองเป็นการจัดทํา RIA
แบบสมบูรณ์ เกณฑ์ในการกําหนดว่าร่างกฎหมายฉบับใดต้องทํา RIA แบบสมบูรณ์นั้นมีหลากหลาย
เช่น
• ขนาดของต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ในเกาหลีใต้ใช้เกณฑ์ 1 หมื่นล้านวอน

(ประมาณ 277 ล้านบาท) สหรัฐอเมริกา 100 ล้านเหรียญ สรอ.(ประมาณ 3,000
ล้านบาท) และ แคนาดา 50 ล้านเหรียญแคนาดา (ประมาณ 1,500 ล้านบาท)
• ผลกระทบต่ อ ปั จ จั ยที่ มี ค วามสํ าคั ญ ในระบบเศรษฐกิ จ เช่ น การแข่ งขั น ในตลาด
ระดับของการเปิดตลาด จํานวนการจ้างงาน ระดับผลิตภาพ นวัตกรรม ปริมาณ
การลงทุน เป็นต้น
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ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่าง RIA เบื้องต้น และ RIA แบบสมบูรณ์
1. การอธิบายลักษณะ
ของปัญหา

2. การเสนอทางเลือก
อื่น
3. การประเมินความ
คุ้มค่า

4. การรับฟังความ
คิดเห็น
5. การบังคับใช้

6. การตรวจสอบ
ทบทวนกฎหมาย
7. สรุป

RIA เบื้องต้น
• ระบุและอธิบายแนวนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย
โดยสังเขป
• อธิบายทางเลือกอื่นๆ ที่ได้มีการ
พิจารณา

RIA สมบูรณ์

• ประเมินผลกระทบกรณีที่ไม่มีการออกกฎหมาย
• ประเมินผลกระทบของทางเลือกอื่นๆ เช่น การออกแนว
ปฏิบัติของภาคธุรกิจ เป็นต้น
• ระบุประเภทของต้นทุนที่อาจ
• คํานวณต้นทุนในการบังคับใช้ในเชิงปริมาณเท่าที่จะเป็นไป
เกิดขึ้น ประเมินขนาดของต้นทุน
ได้
และกลุ่มผู้ที่ต้องแบกรับภาระ
• ระบุผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิง
• อธิบายผลประโยชน์ที่ได้รับและ
ปริมาณหากเป็นไปได้
กลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
• ระบุผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจหรือสังคมในเชิง
• ยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่มี
ปริมาณหากเป็นไปได้
ผลกระทบในทางลบที่มากเกินควร • ในกรณีที่มูลค่าของต้นทุนจากการบังคับใช้กฎหมายสูงมาก
ต่อ (1) ขีดความสามารถในการ
จะต้องประเมินผลกระทบของขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (2) ประชากร
แข่งขัน สังคม และ สิ่งแวดล้อมด้วย
ที่ยากจน และ สิ่งแวดล้อม (3) ไม่
เป็นการสร้างภาระในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแก่บุคคลที่สาม (4)
มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญ และ
(5) ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
• ต้องรวมถึงผู้บริโภคและ
• ต้องมีระยะเวลาในการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นไม่น้อยกว่า 6
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์ และ ต้องมีการสรุปข้อคิดเห็นและตอบข้อสงสัย
ต่างๆ
• มีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการดําเนินการ
เพื่อที่จะให้การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ต้องอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
• ระบุกลไกในการทบทวนความ
• ระบุแนวทางในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและ
เหมาะสมของกฎหมาย และ
ทางเลือกอื่นๆ ทุกทางเลือก
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการบังคับ • ระบุดัชนีชี้วัดความสําเร็จของทุกทางเลือก
ใช้กฎหมาย
• จัดทําบทสรุปเปรียบเทียบผลการประเมินสําหรับแต่ละ
ทางเลือก และ ข้อเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

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

http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/40984990.pdf, 26 December 2013..
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(3) กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา RIA
เพื่อให้รายงาน RIA มีความน่าเชื่อถือ มีความรอบคอบและสมบูรณ์ บางประเทศจะให้
ความสําคัญแก่กระบวนการจัดทํา RIA ที่โปร่งใส เช่น การกําหนดให้ผู้จัดทํา RIA จะต้องเป็น
หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่เสนอกฎหมาย และกําหนดให้มีการเปิดเผยรายงานฯ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของสาธารณชน ในขณะที่บางประเทศไม่มีข้อกําหนดเหล่านี้
ประสบการณ์โดยรวมพบว่า ความสําเร็จในการจัดระบบ RIA นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เนื่องจากการสร้างระบบในการตรวจสอบผลกระทบของกฎหมายที่มีประสิทธิภาพจริง
ในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมาก เพราะมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องมากมาย ทั้งปัจจัยทางการเมืองที่ต้อง
ความพร้อมของข้อมูลที่ต้องใช้ใน
ให้การสนับสนุน ความพร้อมของหน่วยงานที่ต้องทํา RIA
การประเมิน ฯลฯ ทําให้ในปี พ.ศ. 2540 OECD ได้จัดทําแนวปฏิบัติ 10 ประการ ในการทํา RIA ที่ได้
จากการประมวลประสบการณ์ในการทํา RIA ในประเทศสมาชิกหลายประเทศ ดังต่อไปนี้
1. การสร้างข้อผูกพันทางการเมืองต่อ RIA ให้มากที่สุด
การจัดทํา RIA ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐเพื่อให้เกิดผลสําเร็จ
ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การมีมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้
หน่ วยงานราชการที่เสนอกฎหมายต้องส่ ง RIA ไปยังรั ฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีก่อนการพิจารณา
ร่างกฎหมาย เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ประเทศอิตาลีได้กําหนดให้มีการจัดทํา RIA สําหรับร่างกฎหมาย
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์กฎหมายเชิง
เทคนิค (a legal technical analysis) และ RIA ฉบับสมบูรณ์เพื่อนําเสนอพร้อมกับร่างกฎหมายต่อ
คณะรัฐมนตรีขึ้น ส่วนประเทศเม็กซิโกได้แก้ไขกฎหมายให้มีการจัดทํา RIA และมีการนําเสนอรายงาน
RIA ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมาย
2. การจัดสรรความรับผิดชอบสําหรับขั้นตอนการจัดทํา RIA อย่างรอบคอบ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า RIA ในแต่ ล ะขั้ น ตอน อาทิ การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์
การวิเคราะห์กฎหมาย การตัดสินใจ การประเมินผลกระทบ ควรได้รับการจัดสรรอย่างรอบคอบ
ระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ในฐานะที่กระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ยกร่าง
กฎหมายในเบื้องต้นพร้อมทั้งจัดทํา RIA ด้วย การทํา RIA จึงเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาทักษะและ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย ซึ่งกระทรวงเจ้าสังกัดสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีทักษะ
ประสบการณ์ ที่ เกี่ยวข้ องกับร่ างกฎหมาย ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการจัดทํา
RIA ให้มี คุณภาพ
อย่างไรก็ตาม ประเทศ OECD บางประเทศ หน่วยงานอิสระบางหน่วยงานซึ่งไม่ได้สังกัดกระทรวงใดๆ
มีหน้าที่ทบทวน ตรวจสอบ RIA โดยอาศัยแหล่งข้อมูลและความสามารถทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อ
ควบคุมคุณภาพของ RIA
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3. การฝึกอบรมผู้ยกร่างกฎหมาย
ผู้ ย กร่ า งกฎหมายจํ า เป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะในการจั ด ทํ า RIA ให้ มี คุ ณ ภาพ โดยต้ อ งเข้ า ใจ
กระบวนการและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งบทบาทของ RIA ในกระบวนการออกกฎหมาย
การฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทํา RIA ควรเป็นขั้นตอนในช่วงแรกๆ ของการดําเนินการ ซึ่งอาจต้อง
ลงทุนในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมบุคลากร และบุคลากรทดแทนให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้
ทันการณ์ คู่มือในการจั ดทํา RIA และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสําคัญต่อการฝึกอบรม
เช่นกัน คู่มือที่ดีไม่ควรอธิบายในเชิงกฎหมายมากเกินไป แต่ควรอธิบายรายละเอียดในเชิงปฏิบัติให้
ชัดเจน เรียบง่าย และมีตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบ รวมทั้งควรปรับปรุงให้ทันสมัยและเพิ่มเติม
การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทํา RIA อย่างสม่ําเสมอ
สหราชอาณาจั ก รได้ จั ด ทํ า คู่ มื อ สํ า หรั บ ผู้ ย กร่ า งกฎหมายและผู้ กํ า หนดนโยบายสํ า หรั บ
การเตรียมการจัดทํา RIA ในชื่อ “Good Policy Making: A Guide TO Regulatory Impact
Assessment”
รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากผู้ กําหนดนโยบาย หน่วยงานด้านการค้า
ผู้ประกอบการขนาดย่อม และผู้มีส่วนได้เสียภาคส่วนอื่นๆ เพื่อจัดทําคู่มืออีกฉบับหนึ่งในปี พ.ศ. 2546
ชื่อ “Entitled Better Policy Making: A Guide to Regulatory Impact Assessment”
4. การใช้วธิ ีการวิเคราะห์ทสี่ อดคล้องกันแต่มีความยืดหยุ่น
การกําหนดวิธีการวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่สําคัญอย่างหนึ่งในการจัดทํา RIA ประเทศ
OECD ใช้กระบวนการวิเคราะห์ RIA ที่หลากหลาย อาทิ Benefit/cost analysis (BCA), cost
effectiveness analysis, cost/output analysis, socio-economic analysis เป็นต้น แนวโน้ม
ของการนํา Benefit/cost analysis มาใช้มีมากขึ้นอาจเนื่องมาจากข้อเสนอในรายงานของ OECD ที่
ระบุว่าการออกกฎหมายควรคํานึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีความเหมาะสมกับต้นทุนที่ใช้ไปใน
การออกกฎหมายหรือไม่
ประสบการณ์ของ
OECD พบว่า การจัดทํา RIA ควรนําหลักการวิเคราะห์ BCA มา
ประยุกต์ ใ ช้เพื่ อประกอบการพิ จารณาตัดสินใจในการออกกฎหมาย รัฐบาลของหลายประเทศมี
แนวโน้มที่จะปรับปรุงรูปแบบการจัดทํา RIA เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนอย่าง
ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ BCA ในเชิงปริ มาณจําเป็นต้องอาศัยวิธีการวิเคราะห์ อื่นๆ ควบคู่กันด้วย
ในขณะที่การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพค่อนข้างยากที่จะวิเคราะห์เป็นรูปแบบเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณ
แต่ก็นับเป็นการวิเคราะห์ที่มีความสําคัญ ซึ่งการจัดทํา RIA ควรให้น้ําหนักกับการวิเคราะห์ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน อย่างไรก็ตาม ผู้ยกร่างกฎหมายควรมีความยืดหยุ่นในการเลือก
วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบ โดยอาจวิเคราะห์วิธีการของแต่ละทางเลือกเพื่อใช้เปรียบเทียบ แต่ไม่ควร
มีทางเลือกที่มากเกินไปเพื่อลดต้นทุนในการออกกฎหมาย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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5. การพัฒนาและกําหนดกลยุทธ์การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ยุ่งยากในการจัดทํา RIA การใช้ประโยชน์จาก RIA
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบของกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันหรือ
ร่างกฎหมาย วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่เพียงพอ ส่งผลต่อข้อจํากัดในการวิเคราะห์
ผลกระทบ กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูลจึงเป็นอีกปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการประสบ
ความสําเร็จในการจัดทํา RIA ในเชิงปริมาณ
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทํา RIA สามารถรวบรวมได้หลายวิธี การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
(public consultation) เป็นหนึ่งวิธีการรวบรวมข้อมูลที่สําคัญแต่ต้องจัดทําอย่างรอบคอบและ
ควรทําการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ ทั้งนี้ ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ยกร่างกฎหมายอาจจัดรับฟังความเห็นหรือขอคําปรึกษา
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นักวิชาการ นักวิจัย ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ได้เสียในประเด็นที่จัดทําเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น
รัฐบาลของอิตาลีจัดทําคู่มือวิธีการรวบรวมข้อมูลแต่ละวิธีสําหรับการจัดทํา RIA อาทิ
การสํ า รวจความคิ ด เห็ น การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย ในขณะที่ เ ดนมาร์ ก มี
การดําเนินการที่คล้ายคลึงกันโดยจัดทําคู่มือที่เรียกว่า “Business Test Panels”
6. การกําหนดเป้าหมาย
โดยทั่วไป การจัดทํา RIA ควรบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่สําคัญในการออกกฎหมาย
แต่ความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบเป็นข้อจํากัดหรืออุปสรรคที่ทําให้ต้องมีการทบทวนวิธีการ
อย่างสมเหตุสมผล ผู้กําหนดนโยบายควรกําหนดเป้าหมายของ RIA ผ่านร่างกฎหมายที่คาดว่าจะเกิด
ผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสังคม
7. การรวม RIA ไว้ในกระบวนการจัดทํานโยบาย
RIA เป็ นกระบวนการที่ ท้ าทายที่ ควรได้รับ การพัฒนาอย่ างต่ อเนื่องจนเป็นส่วนหนึ่ง ของ
ขั้นตอนของการจัดทํานโยบาย ทั้งนี้ RIA ไม่ควรถูกมองว่าเป็นอุปสรรคในการทําให้กระบวนการ
จัดทํานโยบายล่าช้า
8. การตรวจสอบผลลัพธ์
สมมติฐานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทํา RIA สามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมี
การทดสอบผ่านการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ การเปิดเผยข้อมูลการจัดทํา RIA พร้อมกับเนื้อหาของ
ร่ า งกฎหมายซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เป็ น วิ ธี ก ารที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ
การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลที่มีอยู่รวมทั้งสามารถปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายด้วย
2-12

บทที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายของประเทศในกลุ่ม OECD

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

9. การรับฟังความคิดเห็น
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทํา RIA มีประโยชน์หลายประการ โดยผู้ที่มีส่วนได้
เสียสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลกระทบที่ได้รับจากการออกกฎหมายเพื่อทําให้
การจัดทํา RIA มีความสมบูรณ์มากขึ้น การรับฟังความคิดเห็นสามารถนํามาเติมเต็มข้อมูลสําหรับ
ร่างกฎหมาย รวมทั้งทางเลือกอื่นๆ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถยอมรับได้ในการออกกฎหมายนั้น
10. การจัดทํา RIA สําหรับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบนั
การจัดทํา RIA สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่ การทบทวน
กฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่จะมีปัญหาด้านข้อมูลน้อยกว่าการใช้ RIA ในร่างกฎหมายใหม่ ทําให้
คุณภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบจะมีมากกว่า การใช้ RIA ในกฎหมายที่บังคับใช้อยู่สามารถนํามาใช้
ในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาลกลาง อาทิ กฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่น หรือ การดําเนินงาน
ของหน่วยงานอิสระ เป็นต้น

2.4 ข้อมูล
การได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ และถู ก ต้ อ งแม่ น ยํ า เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ของ
การออกกฎหมายเป็นสิ่งที่ท้าทายขั้นพื้นฐานสําหรับการทํา RIA การใช้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพย่อม
ทําให้ผลการประเมินความคุ้มค่าไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจใน
การออกกฎ ระเบียบได้ แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง จึง
ต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างฐานข้อมูลที่ดี
การสร้างระบบข้อมูลสําหรับ RIA นั้นจะต้องคํานึงถึงข้อจํากัดของข้อมูล และทรัพยากรของ
รัฐที่สามารถจัดหาข้อมูล การขาดข้อมูลหรือขาดขีดความสามารถที่จะจัดหาข้อมูลมิได้หมายความว่า
การทํา RIA จะไม่มีประโยชน์ เพราะความสําคัญของ RIA มิได้อยู่เพียงการจัดทํารายงานประเมินผล
กระทบในเชิงปริมาณที่แม่นยํา หากแต่อยู่ที่ “การตั้งคําถามที่ถูกกับบุคคลที่ถูก (right questions to
the right people)”
ข้อมูลที่นํามาประกอบในการทํา RIA สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และ
ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิหมายถึงข้อมูลที่มีการจัดเก็บขึ้นมาเพื่อการประเมินโดยเฉพาะ เช่น
การทําการสํารวจ (survey) การทําแบบสอบถาม (questionnaire) การระดมสมอง การรับฟัง
ความคิ ด เห็ น เป็ น ต้ น ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ หมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว โดยอาจเป็ น ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ
โดยหน่วยงานอื่ นๆ ของรัฐ เช่น ข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเห่งชาติ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือ สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น สําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่ข้อมูลทุติยภูมิมี

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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จํากัดการทํา RIA จะต้องใช้เวลากับการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิซึ่งใช้เวลาและงบประมาณค่อนข้างมาก
แต่หากมีการดําเนินการเป็นระบบแล้ว จะช่วยลดภาระในการสร้างฐานข้อมูลในอนาคตได้
2.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
การทําการสํารวจ
การสํ า รวจเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ในการทํ า การประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ของกฎหมาย
เนื่องจากผู้จัดทํารายงาน RIA กําหนดคําถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประเมินผลกระทบของ
กฎหมาย การออกแบบการสํ ารวจที่ ดี จ ะทํ าให้ ได้ ข้ อมู ล ที่ถู ก ต้อ งแม่ น ยํ า จากกลุ่ม บุ ค คลที่ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากกฎหมาย ในการจัดทําการสํารวจนั้น ควรคํานึงถึงปัจจัยที่สําคัญดังต่อไปนี้
•

1. การสํ า รวจจะต้ อ งครอบคลุ ม กลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ มิ ใ ห้ ผ ล
ประเมินบิดเบือน
2. คํา ถามในแบบสํ า รวจจะต้ อ งชั ด เจน และผู้ต อบแบบสํา รวจจะต้อ งมีข้ อ มูล หรื อ
ความรู้เพียงพอที่จะให้คําตอบที่ใช้ประโยชน์การประเมินได้ ทั้งนี้ ควรมีการทดสอบ
แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายของการสํารวจในเบื้องต้นเพื่อที่จะสามารถปรับปรุง
แบบสอบถามก่อนที่จะสํารวจจริง
3. จํานวนตัวอย่างในการสุ่มสํารวจจะต้องไม่น้อยเกินไปเพื่อที่จะให้แบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถือ โดยคํานึงถึงข้อจํากัดของทรัพยากรของหน่วยงาน
4. ในการตั้งคําถาม จะต้องระมัดระวังปัญหาจากการที่ผู้ตอบอาจบิดเบือนความจริง
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น หากมีการสอบถามธุรกิจเกี่ยวกับต้นทุนในการต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ธุรกิจจะมีแรงจูงใจที่จะให้การประมาณการณ์ต้นทุนที่สูงเกิน
ความเป็นจริงเนื่องจากไม่ต้องการที่จะมีกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น จะต้องมีวิธีการ
ตั้งคําถามแบบอ้อมเพื่อที่จะได้ข้อมูลต้นทุนที่แท้จริง เช่น ในการสัมภาษณ์หรือ
สอบถามอาจจะต้องให้ธุรกิจชี้แจงรายละเอียดของต้นทุนที่คาดว่าจะต้องรับภาระ
เช่น จํานวนและความจําเป็นในการจ้างพนักงานเพิ่ม หรือในการลงทุนเพิ่ม รวมถึง
วิธีการคํานวณต้นทุนดังกล่าว โดยมีการประเมินความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วย
ในกรณีที่ประเด็นที่ต้องการจะประเมินมีความซับซ้อน อาจจะต้องมีการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อที่จะนําข้อมูลเชิงคุณภาพมาประกอบในการประเมินต้นทุนให้แม่นยํามากขึ้น
การรับฟังความคิดเห็น
การระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่
ต้องใช้ในการทํา RIA ที่คุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้แล้ว การรับฟังความคิดเห็นยังเป็นกระบวนการที่ช่วย
สร้างความยอมรับอีกด้วย เนื่องจากผู้ที่มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสในการชี้แจงข้อกังวลและอุปสรรค
•
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ปัญหาต่างๆ ซึ่งหากได้รับการปรับแก้ ก็จะทําให้กฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
ในทางปฏิบัติมากขึ้น
การรับฟังความคิดเห็นมีเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การประเมิ น และปรับ ปรุง กฎหมาย เครื่อ งมือ หลัก ที่มีก ารใช้อย่ า งแพร่ ห ลายในต่ า งประเทศมี 4
ประเภทดังต่อไปนี้
1. การประกาศรับฟั งความคิ ดเห็ นผ่านสื่อ โดยเปิดให้ประชาชนในวงกว้างสามารถส่ ง

ความเห็นต่อร่างกฎหมายได้ แต่ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย และ ประเด็นคําถามที่ต้องการความเห็นที่ชัดเจน
การดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วมี จุ ด เด่ น คื อ เป็ น เวที เ ปิ ด เพื่ อ ที่ จ ะรั บ ทราบความเห็ น ของ
ประชาชนหากแต่มักจะไม่ได้รับข้อมูลในเชิงลึก
2. การเวียนร่างกฎหมายหรือระดมสมองเฉพาะกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การดําเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการพัฒนากฎหมายมิใช่เมื่อมีร่างขึ้นมาแล้ว
และต้ อ งมี ก ารดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ก ฎหมายได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ใน
รายละเอียดยิ่งขึ้นเป็นลําดับขั้นตอน
3. การจัดทําประชาพิจารณ์ เป็นเวทีที่สามารถสื่อสารกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรงจากการพูดคุยโต้ตอบและจากการส่งเอกสารมาล่วงหน้าได้ด้วย แต่ก็มีจุดอ่อน
คือ การประชุมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายที่อาจมีผลประโยชน์ที่ตรงข้าม
กัน อาจทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ทําให้ไม่ได้
ข้อมูลที่ต้องการ นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญบางรายอาจไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้
4. การมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ในการทํา RIA ในประเทศ OECD ส่วนมากจะมีการตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นมา ซึ่งมีหน้าที่สําคัญ 2 ประการ คือ (1) ให้ความเห็นใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญ และ (2) สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาอาจเป็นคณะกรรมการถาวรซึ่งดูแล
กระบวนการและวิธีการการทํา RIA เป็นการทั่วไป บางประเทศมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
จัดทํารายงาน RIA สําหรับกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะเท่านั้น จากประสบการณ์พบว่า
คณะกรรมการถาวรมักจะให้ความสําคัญแก่กระบวนการในการจัดทํา RIA เช่น การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย ในขณะที่กรรมการเฉพาะกิจจะให้ความสําคัญแก่สาระสําคัญของร่างกฎหมายที่ได้รับ
มอบหมายให้ประเมิน เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว องค์ประกอบของคณะกรรมการในแต่ละประเทศแตกต่างกัน บางประเทศ
กรรมการเป็นบุคคลภายนอก เช่น นักกฎหมายจากสํานักกฎหมาย หรือ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย บางประเทศกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ได้เสียที่หลากหลาย เช่น
กลุ่มผู้บริโภค ตัวแทนชุมชน ตัวแทนภาคธุรกิจ เป็นต้น ในขณะที่บางประเทศกรรมการเป็นข้าราชการ
ประจําจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
อนึ่ง การรับฟังความคิดเห็นที่ดีนั้น จะต้องมีเอกสารข้อมูลในการรับฟังความคิดเห็นที่พร้อม
เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจถึงเหตุผลและความจําเป็นในการออกกฎหมายและประเด็นปัญหาที่
ต้องการรับฟังความเห็ น และช่วงเวลาที่ต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นนั้นมีความสําคัญมาก
เพราะจะต้องไม่ช้าเกินไปและจะต้องมีระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียมีโอกาสในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมาย
2.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลของหน่วยงานราชการอื่นๆ
ในการทํา RIA จะต้องมีการสํารวจข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ทั้งที่อยู่กับหน่วยงานราชการ
บริษัทที่ปรึกษาเอกชน หรือ สมาคมธุรกิจ ฯลฯ
•

การทบทวนวรรณกรรม
เนื่องจากในปัจจุบันมีการทํา RIA อย่างแพร่หลาย การหาตัวอย่างรายงาน RIA ของ
กฎหมายที่มีการประเมินในต่างประเทศจากอินเทอร์เน็ตมีโอกาสเป็นไปได้สูง
•

ประสบการณ์ในต่างประเทศ
โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายที่มีการพิจารณาว่ามีความเหมาะสม คุ้มค่า หรือไม่นั้นมักมี
อยู่ แ ล้ ว ในต่ า งประเทศ การศึ ก ษาประสบการณ์ ใ นการนํ า กฎหมายดั ง กล่ า วมาบั ง คั บ ใช้ จ ะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกฎหมายดังกล่าว
•

2.5 หน่วยงานที่จัดทํา RIA
หน่วยงานใดควรเป็นผู้จัดทํา RIA? รูปแบบขององค์กรที่รับผิดชอบในการจัดทํา RIA ในแต่ละ
ประเทศใน OECD แตกต่างกันไป แต่ส่วนมากแล้วจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ คือ หน่วยงานในระดับ
กรมในกระทรวง หรื อ หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลในรายสาขา เช่ น คณะกรรมการกิ จ การพลั ง งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ออกกฎหมายหรือระเบียบจะ
เป็นผู้ดําเนินการเอง โดยองค์กรเหล่านี้จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํา RIA โดยเฉพาะ
แม้บางประเทศอาจว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนเข้ามาจัดทํา RIA ในช่วงแรก แต่ต่อมาก็จะพัฒนาขีด
ความสามารถในส่วนราชการเอง
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เพื่ อ ให้ การจัดทํา RIA
มีมาตรฐานเดียวกัน บางประเทศจะมี หน่ วยงานกลางที่ ใ ห้
การสนับสนุนรวมทั้งตรวจสอบการจัดทํา RIA ของหน่วยงานที่ออกกฎหมาย หน่วยงานกลางดังกล่าว
มักสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ สํานักงบประมาณ หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีความสามารถใน
เชิงเทคนิคที่จะประเมินรายงาน RIA ในทุกสาขา และจะต้องมีอํานาจในการสั่งการให้หน่วยงานที่
เสนอรายงานต้องทําการปรับปรุงหรือแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ

2.6 ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
ขั้นตอนในการทํา RIA สามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้น ขั้นแรกคือการประเมิน “ความจําเป็นใน
การออกกฎหมาย” ขั้นที่สองคือการประเมิน “ความคุ้มค่าของกฎหมายเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ”
ซึ่ ง จะต้ อ งมี วิ ธี ก ารในการคํ า นวณและเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ข องทางเลื อ กต่ า งๆ
เพื่อที่จะตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควรที่จะมีการออกกฎหมายดังกล่าว หรือ ควรที่จะมีมาตรการอื่น
ทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหา
กระบวนการในการทํา RIA ทั้งในส่วนของการประเมินความจําเป็นในการออกกฎหมายและ
การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของกฎหมายกับทางเลือกอื่นๆ มีกิจกรรมหลักทั้งหมด 9 กิจกรรมตามที่
ปรากฏในรูปที่ 2.1 ด้านล่าง ห้ากิจกรรมแรกอยู่ในส่วนของการประเมินความจําเป็นในการออกฎหมาย
และสี่กิจกรรมหลังเป็นการประเมินและเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการออกกฎหมายกับทางเลือกอื่นๆ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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รูปที่ 2.1 กระบวนการในการจัดทํา RIA
1. วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมาย
2. ลักษณะของปัญหาที่ตอ้ งการแก้ไข
3. อธิบายร่ างกฎหมาย อํานาจในการออกกฎหมาย กลุ่มผูท้ ี่จะได้รับ
ผลกระทบ และ แนวทางในการบังคับใช้
4. การประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของ
กฎหมายในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม
และ การบังคับใช้กฎหมาย
5. เปรี ยบเทียบผลประโยชน์และต้นทุน
ในแต่ละมิติ
6. เสนอทางเลือกอื่น รวมถึงแนวทางที่ไม่ตอ้ งใช้
กฎหมายในการแก้ปัญหา
7.เปรี ยบเทียบผลการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของแต่ละ
ทางเลือก
8. เปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าของทางเลือกอื่นๆ กับของ
กฎหมายที่เสนอ
9. อธิบายขั้นตอนในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่มา: OECD (2004), Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory, note prepared for the OECD Secretariat for the

Public Governance Committee Meeting, ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oecd.org/regreform/regulatorypolicy/35258430.pdf, 26 December 2013.
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2.6.1 การประเมินความจําเป็นในการออกกฎหมาย
ก่อนที่จะมีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบของกฎหมาย ควรมีการศึกษาวิเคราะห์
ความจําเป็นในการมีกฎหมายนั้นๆ โดยการ (ก) วิเคราะห์ลักษณะของปัญหาที่ทําให้จําเป็นต้องออก
กฎหมาย และ (ข) วิเคราะห์ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
(ก) การวิเคราะห์ลักษณะของปัญหา
การวิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นนี้ จ ะประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงของปั ญ หาที่ ต้ อ งการจะแก้ ไ ขด้ ว ย
กฎหมายโดยพิจารณาถึงประเด็นดังต่อไปนี้
- กลุ่มสังคมที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มธุรกิจ
ขนาดย่อม ฯลฯ
- ขนาดของกลุ่มดังกล่าวว่ามีจํานวนสมาชิกมากน้อยเพียงใด
- ลักษณะของปัญหาที่กลุม่ สังคมเหล่านี้ต้องเผชิญ
- ลักษณะความรุนแรงของปัญหา
- ช่วงระยะเวลาของปัญหาว่ามีลักษณะชั่วคราว หรือ ถาวร
การศึกษาวิเคราะห์ ในส่วนนี้จะให้ภาพถึงลักษณะและความรุนแรงของปัญ หาที่ต้องการ
กฎหมายเข้ามาแก้ไขโดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน ในทางปฏิบัติเป็นการยากที่จะระบุได้ว่า
ปั ญ หาขนาดใหญ่ เ พี ย งใดจึ ง สมควรที่ จ ะมี ก ารออกกฎหมายใหม่ อย่ า งไรก็ ดี การพิ จ ารณาถึ ง
ความจําเป็นในการออกกฎหมายอาจใช้ปัจจัยเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจ
- ข้อจํากัดของภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีแนวโน้ม
ว่า การบังคับใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจํานวนมาก
เมื่อเทียบกับความรุนแรงของปัญหาอาจไม่คุ้มค่า
- ขนาดและความรุ น แรงของปั ญ หาเที ย บกั บ กรณี ปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี
การบัญญัติกฎหมายใหม่เช่นเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถจัดลําดับความจําเป็นและ
เร่งด่วนในการตรากฎหมายและในการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐในการผลักดัน
และในการบังคับใช้กฎหมาย ความสามารถของคนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ เ อง เช่ น ปั ญ หาการจัด สรรทรั พ ยากรน้ํ า ในพื้ น ที่อ าจไม่
จําเป็นต้องมีกฎหมายที่ระบุวิธีการจัดสรรที่เป็นธรรม หากชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ตกลงกันเองได้
- ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระยะยาวหรือเป็นเพียงปัญหาชั่วคราวที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก กฎหมายหลายฉบับมักออกมาเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น
หากแต่สร้างภาระต้นทุนแก่ภาครัฐอย่างถาวร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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หากพิจารณาจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าควรมีการออกกฎหมายใหม่ ข้อพิจารณา
ต่อไปคือ การออกกฎหมายใหม่จะต้องช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยคํานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นและ
ทางเลือกในการแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย กล่าวคือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย
จะต้องมากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงสมาชิกในสังคมทั้งหมด ไม่ใช่เพียงกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบเท่านั้น
2.6.2 การคํานวณและเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนในการออกกฎหมาย
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บผลประโยชน์ แ ละต้ น ทุ น ในการออกกฎหมายและการใช้
เครื่องมืออื่นๆ สามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข้อมูลเชิงปริมาณจะถูกนําเสนอในรูปของตัวเลข ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้กําหนดนโยบายเนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขนาดของผลประโยชน์และต้นทุนให้เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะ
หากผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นสามารถคํ านวณได้เป็นจํ านวนเงิน จะทํ าให้ ส ามารถเปรี ยบเที ยบตั วเลข
ผลกระทบของการออกกฎหมายหรือกฎหมายที่ต่างกันได้ ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณในด้านต่างๆ อาทิ ขนาดของปัญหา ต้นทุนในการออกกฎหมาย ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของหลายกรณีพบว่าไม่สามารถเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณได้
ครบทุ ก ขั้ น ตอน จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพประกอบการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ ว ย แต่
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะคํานวณได้ค่อนข้างยาก จึงต้องมีการนําเสนอข้อมูลให้ชัดเจนและ
ตรงประเด็นที่สุด
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมี 3 วิธี คือ การวิเคราะห์
ผลประโยชน์และต้นทุนในการออกกฎหมาย (Benefit-Cost Analysis หรือ BCA) การวิเคราะห์
ต้นทุนในการออกกฎหมายอย่างเดียว (Cost-effectiveness analysis หรือ CEA) และการวิเคราะห์
Multi-criteria analysis (MCA)
(ก) Benefit-Cost Analysis (BCA)
BCA สามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของผู้กําหนดนโยบายและใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดทํา RIA ด้วย การจัดทํา RIA อยู่บนพื้นฐานของการนําหลักผลประโยชน์และต้นทุนมาใช้
กล่าวคือ จุดประสงค์ของการจัดทํา RIA คือเพื่อให้มั่นใจว่าการออกกฎหมายสามารถก่อให้เกิด
ผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน รวมทั้งสังคมโดยรวมจะต้องได้รับสิ่งที่ดีขึ้นจากการออกกฎหมาย ดังนั้น
ผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจจึงควรประเมินผลภายใต้จุดประสงค์นี้ โดยการตอบคําถามว่ามีความมั่นใจหรือไม่
ว่ากฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าต้นทุน หากยังไม่สามารถตอบคําถามได้อย่างชัดเจนก็
อาจพิจารณาได้ว่ายังไม่ควรมีการออกกฎหมายดังกล่าว
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หากไม่มีการจัดทํา RIA อาจทําให้เกิดความเสี่ยงที่ต้นทุนจะมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่ง
เป็นช่ องทางให้ผู้ ที่ได้รับประโยชน์ จากการออกกฎหมายรีบผลักดัน ให้ มีการออกกฎหมายนั้นขึ้น
ในขณะที่ผู้ที่แบกภาระต้นทุนอาจไม่ได้ตระหนักถึงขนาดของต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นได้ กรณีเช่นนี้ ผู้ที่
แบกรับต้นทุนอาจจะไม่ได้ต่อต้านการออกกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพวกเขาไม่สามารถ
รวมกลุ่มกันเพื่อให้มีอํานาจต่อรองหรือเรียกร้องต่อภาครัฐ
BCA เป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับการจัดทํา RIA เนื่องจากเป็นวิธีการพื้นฐานในการคํานวณ
ผลประโยชน์และต้นทุนในเชิงปริมาณในรูปแบบของตัวเงิน และนํามาเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา
ต่างๆ ได้ รวมทั้งเป็นตัวช่วยในการพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกอื่นๆ สําหรับผู้กําหนดนโยบายด้วย
OECD ได้จัดทํารายการตรวจสอบผลประโยชน์และต้นทุนที่อาจเป็นผลกระทบจากการออกกฎหมาย
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 รายการตรวจสอบผลประโยชน์และต้นทุนที่อาจเป็นผลกระทบจากการออกกฎหมาย
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
กลุ่มธุรกิจ

-

-

ผู้บริโภค

-

รัฐบาล

-

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ตัวอย่างต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
ต้นทุนในการทําความเข้าใจกับกฎหมาย (เช่น การจ้างที่ปรึกษา)
ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากการมีกฎหมาย เช่น ในกรณีของกฎหมายที่จํากัดการ
แข่งขันในตลาดสินค้าวัตถุดิบนั้นๆ
ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การขนส่ง หรือ
การตลาดเพื่อเป็นไปตามกฎหมาย เช่น การออกกฎหมายห้ามใช้แอสเบสทอสในการ
ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
รายได้ที่สูญเสียจากการจํากัดการเข้าถึงตลาด เช่น กฎหมายห้ามโฆษณาสินค้าบาง
ประเภท
ค่าใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ต้นทุนในการตรวจสอบเพื่อให้มีการดําเนินการไปตามกฎหมาย เช่น กฎหมายป้องกัน
การฟอกเงินที่กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องตรวจสอบและส่งรายงานการประกอบ
ธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยหรือที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท เป็นต้น
ราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น เช่น ในกรณีที่มีการห้ามใช้แอสเบสทอสในการผลิต
กระเบื้องมุงหลังคาทําให้ผู้เลี้ยงสุกรต้องใช้สินค้าทดแทนที่มีราคาที่สูงกว่า
ความหลากหลายของสินค้าที่ลดลง
ความล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้อง
มีการทดสอบคุณภาพของสินค้าก่อนวางตลาด
ต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึง ต้นทุนในการให้ข้อมูลแก่ธุรกิจ การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ การออกใบอนุญาต หรือ การรับรองคุณภาพของสินค้า
ต้นทุนในการตรวจสอบว่ามีการดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายจริง
ต้นทุนในการตรวจสอบและดําเนินการทางกฎหมายในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย
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กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
อื่นๆ

-

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
กลุ่มธุรกิจ

-

-

ผู้บริโภค

-

รัฐบาล

-

อื่นๆ

-

ตัวอย่างต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
ต้นทุนที่เกิดจากการแข่งขันที่ลดลง เช่น กฎหมายที่จํากัดการลงทุนของคน
ต่างด้าวทําให้การแข่งขันในตลาดลดลง
ต้นทุนที่เกิดจากความเหลื่อมล้ําของภาระต้นทุน เช่น กฎหมายบางฉบับก่อให้เกิด
ต้นทุนแก่ผู้มีรายได้น้อย เช่น กฎหมายห้ามบุกรุกที่ป่า เป็นต้น
ผลกระทบทางลบต่อการทํานวัตกรรมหรือการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เช่น การที่กฎหมาย
แข่งขันฯ ห้ามธุรกิจร่วมมือกันในการทําวิจัยและพัฒนา
ตัวอย่างผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
การลดอุบัติเหตุและการได้รับบาดเจ็บในที่ทํางาน อันจะมีผลต่อการเพิ่ม
ผลิตภาพในการผลิต เช่น กฎหมายที่กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่
ก่อสร้าง
การเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลตลาด อันมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือในการ
กระจายสินค้า
การเพิ่มประสิทธิภาพจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการผูกขาด
อัตราค่าบริการหรือราคาสินค้าที่ลดลงจากกฎหมายที่ป้องกันการผูกขาดในตลาด
สินค้าที่มีความปลอดภัยจากกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ําของ
สินค้า
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่สมบูรณ์มากขึ้นทําให้ผู้บริโภคสามารถ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการติดฉลากสินค้า เป็นต้น
สุขภาพของประชากรที่ดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่ําลง เช่น กฎหมาย
ที่ขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่
ข้อมูลที่รัฐได้รับมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ทําให้สามารถกําหนดมาตรการในเชิง
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น กฎหมายที่กําหนดให้สถานพยาบาลทุก
แห่งต้องจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายที่เป็นมาตรฐานสากล
การแข่งขันในตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากกฎหมายป้องกันการผูกขาด หรือ
การตกลงราคาร่วมกัน
การลดความเหลื่อมล้ําของรายได้ของประชากร ในกรณีที่กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผู้ที่มีรายได้น้อย เช่น กฎหมายที่จัดตั้งกองทุนชราภาพสําหรับลูกจ้างนอกระบบ
เป็นต้น

ที่มา: OECD (2008), Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA), p. 10-11,
Organisation for Economic Co-operation and Development, version 1.0, October 2008. ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf, 26 December 2013.
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(ข) Cost-effectiveness analysis (CEA)
CEA คือวิธีการในการประเมินกฎหมายที่ใช้ข้อมูลและความเชี่ยวชาญน้อยกว่าการทํา BCA
มาก ทํ า ให้ เ ป็ น วิ ธี ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ หน่ ว ยงานที่ มี ท รั พ ยากรงบประมาณและบุ ค ลากรที่ มี
ความเชี่ยวชาญจํากัด CEA จะเป็นการประเมินเฉพาะในส่วนของ “ต้นทุน” ในการตรากฎหมายและ
ต้นทุนของทางเลือกอื่นๆ เท่านั้น โดยมีข้อสมมติฐานว่ามีความจําเป็นต้องมีการออกกฎระเบียบของ
ภาครัฐเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา การตัดสินใจจึงอยู่ที่ว่า กฎหมายหรือเครื่องมือของรัฐในรูปแบบใดจะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยมีต้นทุนที่ต่ําที่สุด ตัวอย่างเช่น รัฐมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องลดอัตรา
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ข องรถจั ก รยานยนต์ แต่ แ นวทางในการดํ า เนิ น การอาจเลื อ กระหว่ า งการ
ออกกฎหมายให้ยึดใบขับขี่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือ ออกกฎหมายให้บริษัท
ประกันภัย เป็นต้น
ไม่ว่าการวิเคราะห์จะใช้วิธีแบบ BCA หรือ CEA สุดท้ายแล้ว ผลการวิเคราะห์จะทําให้ได้ผล
กระทบในทางบวก (ผลประโยชน์) และผลกระทบในทางลบ (ต้นทุน) ในการออกกฎหมายในด้าน
ต่างๆ ซึ่งสามารถนํามาสรุปเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ ในรูปแบบของตารางได้ดัง
ตัวอย่างตารางที่ 2.3 ด้านล่าง
ตารางที่ 2.3 ผลการประเมินความคุ้มค่าของการออกกฎหมายหรือทางเลือกอื่นๆ
ผลกระทบทางบวกในเชิง
ปริมาณ และ ในเชิงคุณภาพ

ผลกระทบทางลบในเชิงปริมาณ
และ ในเชิงคุณภาพ

ธุรกิจ ผู้บริโภค หน่วยงานราชการ
ที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย
การคลัง
การจ้างงาน
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของภาคธุรกิจ
การพัฒนาในระดับภูมิภาค
สิ่งแวดล้อม
ผลประโยชน์/ต้นทุนสุทธิ
ที่มา: OECD (2008), Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA), Organisation for
Economic Co-operation and Development, version 1.0, October 2008. ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf, 26 December 2013.
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เมื่ อได้ผลการประเมิน ผลดี ผ ลเสียของร่างกฎหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเ คราะห์
ทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถทดแทนการออกกฎหมายซึ่งมีหลากหลาย โดยทางเลือกที่มักจะสามารถใช้
ทดแทนการออกกฎหมายได้แก่
• ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านการประชาสัมพันธ์กับประชาชนเพื่อที่จะให้ตระหนักถึงปัญหา
เช่ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งทางสุ ข ภาพจากการใช้ ย า
ลดน้ําหนักชนิดหนึ่ง
• ให้ข้อมูลในรายละเอียดแก่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อที่จะสามารถคุ้มครองตนเองได้ เช่น
การกําหนดสินค้าที่อาจเป็นอันตรายระบุข้อควรระวังในการใช้สินค้าไว้ในฉลากใน
กล่องแทนการห้ามขายสินค้า
• กําหนดให้ผู้ขายสินค้าจะต้องชี้แจงความเสี่ยงในการใช้สินค้าแก่ผู้บริโภคก่อนที่จะ
จําหน่ายสินค้าดังกล่าว
• กําหนดให้สินค้าดังกล่าวต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพื่อลดปริมาณของอุปสงค์ดังกล่าว
เช่น การจัดเก็บภาษีสําหรับสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ และสุร า
เป็นต้น
• ให้ ก ารอุ ด หนุ น เพื่ อ ที่ จ ะให้ ผู้ บ ริ โ ภคเลื อ กใช้ สิ น ค้ า ที่ ป ลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพ หรื อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การอุดหนุนการใช้พลังงานที่สะอาด น้ํามันผสมเอทานอล เป็นต้น
แทนการออกกฎหมายห้ามหรือจํากัดปริมาณการจําหน่ายพลังงานที่ไม่สะอาด
• ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาคมการค้ า ออกกฎหมายเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สมาคมปฏิ บั ติ ต าม เช่ น
การส่งเสริมให้สมาคมร้านขายยาออกแนวทางปฏิบัติในการขายยาที่มีความเสี่ยง
ด้านสุขภาพหากมีการบริโภคในปริมาณที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ทางเลือกต่างๆ ที่นําเสนอมาข้างต้นนี้ แตกต่างกันที่ระดับและรูปแบบของการแทรกแซงของ
ภาครั ฐ บางทางเลื อ ก เช่ น การสนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนออกแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
เป็นทางเลือกที่มีการแทรกแซงของภาครัฐน้อยที่สุด เนื่องจากรัฐมักมีแนวโน้มที่จะใช้อํานาจมหาชน
ในการแก้ไขปัญหาโดยขาดการคํานึงถึงความจําเป็น และต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบ
ที่สร้างขึ้นมา การพิจารณาทางเลือกอื่นๆ จึงมีความสําคัญในการกลั่นกรองมิให้มีการตรากฎหมายที่
คุมเข้มเกินไป ทําให้เกิดการบิดเบือนของตลาด ธุรกิจต้องแบกรับภาระต้นทุนในการปรับตัวให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย และ ภาครัฐเองมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่จําเป็น
เมื่อมีการกําหนดทางเลือกอื่นๆ และมีการประเมินผลดีผลเสียของแต่ละทางเลือกแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการนําผลการประเมินผลกระทบของร่างกฎหมายที่เสนอและของทางเลือกต่างๆ มา
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เปรียบเทียบกัน การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือกนั้นจะต้องมีความชัดเจน และผล
การประเมินของทุกทางเลือกควรที่จะมีการนําเสนอในหน่วยเดียวกัน เช่น เป็นหน่วยของเงินตรา
เป็นต้น
(ค) Multi-criteria analysis (MCA)
Multi-criteria analysis (MCA) เป็นการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย
เพื่อนํามากําหนดปัจจัยหรือบรรทัดฐานที่จะเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น โดยจะ
มีเกณฑ์ของแต่ละวัตถุประสงค์ซึ่งจะถูกจัดลําดับหรือถ่วงน้ําหนักตามความสําคัญโดยเปรียบเทียบกัน
ทางเลือกต่างๆ ในการดําเนินการตามนโยบายจะถูกให้คะแนนตามเกณฑ์ต่างๆ โดยการถ่วงน้ําหนัก
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นทางเลือกที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด
ในทางปฏิบัติ การแปลงผลกระทบในเชิงคุณภาพเป็นหน่วยเงินตราทั้งหมดมีโอกาสเป็นไป
ได้น้อย ในกรณีดังกล่าว การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือกจะต้องใช้วิธี multi-factor
analysis ซึ่งมีขั้นตอนหลักดังนี้
- กําหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือก เช่น ให้ความสําคัญที่สุดกับ
เรื่องสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือเรื่องการจ้างงาน ฯลฯ ทางเลือกที่มีผลกระทบด้านลบ
ต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะไม่ได้รับการพิจารณา
- กําหนดน้ําหนักของแต่ละตัวแปรที่ชัดเจน
- เปรียบเทียบคะแนนของแต่ละทางเลือกที่คํานวณตามเกณฑ์ของการถ่วงน้ําหนักที่
กําหนดไว้
ตารางที่ 2.4 เป็นตัวอย่างของ MCA ซึ่งพิจารณาทางเลือกของปัญหาในการปรับปรุงคุณภาพ
ช่องปาก (dental health) ประกอบด้วย 3 ทางเลือก 1) ออกกฎหมายเพื่อกําหนดให้บริษัทน้ําผสม
ฟลูออไรด์ลงในน้ําดื่ม 2) ปรับปรุงการโฆษณาของรัฐบาลเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนแปรงฟันด้วยยาสีฟัน
ที่ มี ส่ ว นผสมของฟลู อ อไรด์ แ ละพบทั น ตแพทย์ อ ย่ า งสม่ํ า เสมอ 3) ออกนโยบายเพื่ อ กํ า หนดให้
โดยกําหนดบรรทัดฐานไว้ 5
หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นให้บริการตรวจฟันฟรีแก่ผู้ยากจน
บรรทัดฐาน ซึ่ง 2 บรรทัดฐานที่สําคัญที่สุดคือ ประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพช่องปากและ
ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น การถ่ ว งน้ํ า หนั ก จึ ง มี ม ากที่ สุ ด ทางเลื อ กที่ 1 ได้ ค ะแนนมากที่ สุ ด เพราะ
ถู กพิ จารณาว่ าเป็นทางเลื อกที่มีประสิท ธิภาพในการบรรลุ 2 บรรทั ดฐานที่ สําคั ญ ที่สุ ด รวมทั้ ง มี
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพช่องปากของกลุ่มผู้ยากจนด้วย
ส่วนทางเลือกที่ 3 มีประสิทธิภาพเช่นกันเนื่องจากบรรลุบรรทัดฐานในการปรับปรุงคุณภาพ
ช่องปากของผู้ยากจน อย่างไรก็ตาม ทางเลือกนี้ถูกพิจารณาว่าต้องใช้ต้นทุนสูงหากต้องให้บริการครบ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ตามวัตถุประสงค์ ในขณะที่ทางเลือกที่ 2 ในการรณรงค์ของภาครัฐมีต้นทุนน้อยกว่าทางเลือกที่ 3 แต่
มีประสิทธิภาพน้อยกว่าทางเลือกที่ 1
วิธีหนึ่งที่ใช้ทดสอบความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ของ MCA คือ การเปรียบเทียบผลที่ได้แบบมี
การถ่วงน้ําหนัก กับผลการวิเคราะห์แบบไม่ถ่วงน้ําหนัก หากทั้งสองกรณีได้ผลลัพธ์เป็นทางเลือก
เดียวกัน ก็ถือว่าผลลัพธ์ค่อนข้างน่าเชื่อถือ หากผลลัพธ์ของทั้ง 2 กรณีต่างกันควรพิจารณาบรรทัดฐาน
และเกณฑ์การถ่วงน้ําหนักใหม่ว่าเหมาะสมหรือไม่ MCA สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนั้นจึงนับเป็นวิธีที่ดีที่จะมั่นใจได้ว่าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้รับการถ่วงน้ําหนักอย่าง
เหมาะสม
ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ Multi-criteria analysis
บรรทัดฐาน

ถ่วงน้ําหนัก

ทางเลือกที่ 1
กําหนดกฎหมาย
เกี่ยวกับฟลูออไรด์

ประสิทธิภาพในการปรับปรุง
สุขภาพช่องปาก

4

5 (20)

3 (12)

3 (12)

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ช่องปากที่เกิดขึ้น

2

0 (0)

1 (2)

5 (10)

ความสามารถในการปรับปรุง
สุขภาพช่องปากของกลุ่มผู้ยากจน

2

4 (8)

2 (4)

5 (10)

ความสามารถในการปรับปรุง
สุขภาพช่องปากในทุกภูมิภาค

1

5 (5)

5 (5)

3 (3)

ต้นทุนที่เกิดขึ้น

4

5 (20)

4 (16)

2 (8)

53

39

43

คะแนนที่ได้รับ

ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
รณรงค์และโฆษณา ให้บริการ
โดยภาครัฐ
ตรวจฟันฟรี

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

ในกรณีที่ผลประโยชน์ต้นทุนมีการนําเสนอตามหน่วยของเงินตรา ควรมีการนําเสนอตัวเลข
เป็นรายปีในช่วง 10 ปีข้างหน้าตามตัวอย่างในตารางที่ 2.5 อย่างไรก็ดี สําหรับมาตรการหรือนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในระยะยาว เช่น การออกกฎหมายปฏิรูประบบบํานาญ ระยะเวลาในการ
เปรียบเทียบจะต้องยาวพอที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกฎหมายได้อย่างครบถ้วน
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ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนของแต่ละทางเลือก
ทางเลือก

ต้นทุนเฉลี่ยรายปี

ผลประโยชน์เฉลี่ยรายปี

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

2.7 การพิจารณาผลกระทบในเชิงสังคมและการเยียวยาผู้ที่เสียประโยชน์จากกฎหมาย
การออกกฎระเบียบในการกํากับดูแลของภาครัฐย่อมมีผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ แต่
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนโดยทั่วไปมักไม่ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นว่าใครได้ประโยชน์
และใครเสียประโยชน์ หากผลการประเมินชี้ว่าการกํากับดูแลของภาครัฐสามารถสร้างประโยชน์
มากกว่าต้นทุนแล้ว การออกกฎระเบียบดังกล่าวก็มีความเหมาะสมเพราะจะทําให้เกิดผลประโยชน์
สุทธิต่อสังคมโดยรวม
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนในลักษณะดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ประเด็นของประสิทธิภาพ
ในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าประเด็นเชิงสังคม ตัวอย่างเช่น การขึ้นราคาก๊าซหุงต้มจะช่วยให้ผู้ผลิตก๊าซมี
รายได้มากขึ้นและมีแรงจูงใจที่จะผลิตและจําหน่ายก๊าซในประเทศมากขึ้นทําให้สามารถลดการนําเข้า
ก๊าซจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง และลดภาระทางการคลังของภาครัฐที่ต้องชดเชยส่วนต่างระหว่าง
ราคาก๊าซนําเข้าและราคาก๊าซที่สามารถขายได้ในประเทศ ผู้ที่เสียประโยชน์คือผู้ที่ใช้ก๊าซหุงต้ม
บางรายเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจากการที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น ในกรณีนี้ แม้การคํานวณ
ผลประโยชน์และต้นทุนชี้ว่าการดําเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สุทธิแก่ประเทศเพราะ “ได้
มากกว่าเสีย” แต่ก็จะเกิดคําถามว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้น 1 บาทของผู้ผลิตก๊าซ (ในกรณีของประเทศไทย
คือ บมจ. ปตท.) นั้นมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 1 บาทของผู้ใช้ก๊าซที่มีรายได้น้อยหรือไม่ ซึ่งเป็น
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับการกระจายรายได้
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมี 2 แนวทาง คือ
(1) ในการคํานวณผลประโยชน์และต้นทุนมีการถ่วงน้ําหนักผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจหรือ
ประชาชนต่างกัน โดยการให้น้ําหนักผลกระทบต่อธุรกิจขนาดย่อมหรือประชาชนที่มี
รายได้นอ้ ยมากกว่าผลกระทบต่อธุรกิจขนาดใหญ่หรือประชาชนที่มีรายได้สูง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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(2) มีแนวทางและมาตรการในการเยียวยาหรือบรรเทาภาระที่ตกแก่กลุ่มบุคคลหรือธุรกิจที่
เสียประโยชน์
การถ่วงน้ําหนัก
การให้น้ําหนักแก่กลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ที่ต่างกันอาจมีผลทําให้ผลการ
ประเมินความคุ้มค่าของการกํากับดูแลของภาครัฐต่างไปจากเดิม ตัวอย่างเช่นในกรณีของการขึ้น
ราคาก๊าซที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น หากผลการประเมินแสดงว่า การเพิ่มราคาก๊าซหุงต้มกิโลกรัมละ 1
บาทจะทําให้ผู้ที่ใช้ก๊าซต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาทต่อเดือนจากปริมาณการใช้
ก๊าซ 1 ล้านตันต่อเดือน ในขณะที่ ผู้ประกอบการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากัน คือ 1,000 ล้านบาทต่อ
เดือน ในขณะเดียวกันราคาที่สูงขึ้นทําให้การลักลอบนําก๊าซไปขายต่างประเทศเนื่องจากได้ราคาสูง
กว่ าลดลง ทํ าให้ รัฐบาลซึ่งมีภาระในการชดเชยส่ วนต่างระหว่างราคาก๊า ซนําเข้ ากั บราคาก๊า ซที่
จําหน่ายในประเทศสามารถประหยัดเงินอุดหนุนได้อีก 500 ล้านบาทต่อปี ทําให้การขึ้นราคาก๊าซมี
ผลประโยชน์สุทธิ 500 ล้านบาทต่อปี แต่ในกรณีที่มีการให้น้ําหนักแก่ผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซหุงต้ม
มากกว่าผลกระทบต่อผู้ผลิตและจําหน่ายก๊าซ สมมติว่าเป็น 1.5 เท่าแล้ว ผลกระทบทางลบจากการ
ขึ้นราคาก๊าซจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านบาทเท่ากับผลประโยชน์ที่คํานวณได้ ในกรณีตัวอย่างนี้
ความคุ้มค่าของการขึ้นราคาก๊าซจึงขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่ให้แก่ผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซหุงต้มว่ามากหรือ
น้อยกว่า 1.5 เท่าของผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้จําหน่ายก๊าซ
ในการกําหนดน้ําหนักของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบว่าควรจะเป็นเท่าใดนั้นจะต้องมีการจําแนก
กลุ่มผู้ที่สมควรจะได้รับการถ่วงน้ําหนักที่แตกต่างออกมาอย่างชัดเจนไม่ใช่การ “เหมาเข่ง” เช่น ใน
ตั ว อย่ า งของการขึ้ น ราคาก๊ า ซนั้ น หากรั ฐ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ผลกระทบต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคก็ จ ะต้ อ งมี
การวิเคราะห์ในรายละเอียดว่ากลุ่มผู้ซื้อก๊าซหุงต้มนั้นประกอบด้วยประชาชนทั่วไปกี่รายและธุรกิจกี่
ราย และจะต้องพิจารณาว่าการขึ้นราคาก๊าซนั้นจะทําให้ต้นทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นเพียงใด และ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะถูกผ่านต่อไปยังผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด หากการศึกษาพบว่าภาคธุรกิจ
จะต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเองโดยไม่สามารถผ่านต่อไปยังผู้บริโภคด้วยข้อจํากัดของสภาพการ
แข่งขันในตลาดแล้ว ผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่เป็นผู้ใช้ก๊าซหุงต้มที่เสียประโยชน์จากการขึ้นราคาก๊าซ
ก็จะไม่ได้รับการถ่วงน้ําหนักที่แตกต่างไปจากผลกระทบต่อผู้ผลิตก๊าซซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
อนึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล้ ว การโอนย้ า ยกํ า ไรจากผู้ ป ระกอบการรายหนึ่ ง (ผู้ ใ ช้ ก๊ า ซ) ไปยั ง
ผู้ประกอบการอีกรายหนึ่ง (ผู้ผลิตและจําหน่ายก๊าซ) ไม่ควรได้รับน้ําหนักที่แตกต่างกันมิฉะนั้นจะเป็น
การเลือกปฏิบัติยกเว้นในกรณีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่รัฐอาจต้องการให้ความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ
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ตัวอย่างของการประเมินผลกระทบของกฎกติกาการกํากับดูแลที่มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้ได้และ
ผู้เสียที่มีนัยเชิงสังคมได้แก่กรณีของการมีมาตรการกําหนดโควตาการนําเข้ารถยนต์ในสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปี ค.ศ. 1980 เพื่อคุ้ มครองอุ ตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ การประเมินผลกระทบของ
มาตรการดังกล่าวพบว่า ผู้บริโภคต้องแบกรับราคารถยนต์ที่สูงขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ 105,000 –
204,235 เหรียญ สรอ. ต่อการจ้างงาน 1 คนต่อปีในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นวงเงินที่สูง
กว่าเงินเดือนของพนักงานเหล่านั้น5 นอกจากนี้แล้ว ภาระที่พนักงานอุตสาหกรรมรถยนต์ต้องแบกรับ
อาจไม่ได้สูงเท่ากับเงินเดือนที่สูญเสียไปเพราะพนักงานบางรายย่อมสามารถหางานทําใหม่ได้แม้อัตรา
เงินเดือนอาจต่ํากว่าเดิม ดังนั้น ในภาพรวมแล้ว มาตรการในการจํากัดการนําเข้ารถยนต์เพื่อคุ้มครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศไม่คุ้มทุน
อย่างไรก็ดี แม้การยกเลิกการคุ้มครองหรือการปฏิเสธที่จะให้การคุ้มครองอุตสาหกรรม
รถยนต์จะเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า แต่ปัญหาการตกงานของพนักงานในอุตสาหกรรม
รถยนต์มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงเมื่อเทียบกับผลได้จากการซื้อรถยนต์ได้ในราคาต่ําลง ในกรณีนี้
อาจมีก ารให้น้ํ าหนัก ผลกระทบต่อพนั กงานมากกว่า ผลกระทบต่อผู้ บริ โภค แต่ห ากสุดท้ า ยแล้ ว
การคํานวณผลประโยชน์ต้นทุนยังคงแสดงว่ามาตรการในการจํากัดการนําเข้ารถยนต์นั้นไม่คุ้มทุน รัฐ
ก็ควรจะเดินหน้าในการยกเลิกมาตรการดังกล่าวหากแต่ต้องหามาตรการในการชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะลดแรงต้าน
การเยียวยาหรือการบรรเทาภาระของกฎหมาย
แนวทางการบรรเทาหรือเยียวยาภาระต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่เสียประโยชน์นั้นมีวิธีการที่
หลากหลาย โดยแยกได้เป็น 4 วิธีการ คือ (1) การให้เงินชดเชย (2) การให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน (3) การให้ระยะเวลาในการปรับตัว และ (4) การให้ข้อยกเว้นจากข้อบังคับของ
กฎหมาย การเลือกทางใดทางหนึ่งขึ้นอยู่กับภาระทางการคลังที่รัฐต้องแบกรับและผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) การให้เงินชดเชย
การให้เงินชดเชยมักเป็นทางเลือกที่ใช้กับผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย เพราะมีความต้องการ
การชดเชยที่เป็นเงินมากที่สุด การชดเชยนั้นอาจเป็นในรูปแบบของการได้รับสิทธิในการซื้อก๊าซหุงต้ม
5

Michael J. Trebilock, Marsha J. Chandler and Robert Howse (2001), Trade and Transitions: A Comparative Anaysis
of Adjustment Policies”, London, Routledge Publication. ดาวน์โหลดได้ที่ http://f3.tiera.ru/1/genesis/580584/581000/08d803d00f910dfb0fb36d48ec1623cb, 26 December 2013.
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ในราคาต่ํากว่าราคาที่ขายทั่วไป หรือ การได้รับเงินชดเชยเป็นก้อน หลักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่า การให้เงิน
เป็นก้อนมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะไม่บิดเบือนกลไกตลาด เช่น ในกรณีที่รัฐมีมาตรการที่อนุญาต
ให้ผู้มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดสามารถซื้อก๊าซหุงต้มในราคาต่ํากว่าตลาดก็จะทําให้มีการสวมสิทธิ์
โดยภาคธุรกิจอาจว่าจ้างให้ผู้มีรายได้น้อยซื้อก๊าซเพื่อลดต้นทุน เป็นต้น ดังที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ
ไทยที่มีการนําก๊าซหุงต้มไปใช้กับรถยนต์ซึ่งต้องซื้อก๊าซในราคาที่สูงกว่า
(2) การให้ความช่วยเหลือในการปรับตัว
การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินมักใช้กับธุรกิจหรือแรงงานที่มีโอกาสในการ
สร้ า งรายได้ การเปิ ด เสรี ท างการค้า และการลงทุ น ซึ่ง มี ผ ลกระทบต่ อ อุต สาหกรรมและแรงงาน
ในประเทศดังเช่นในกรณีของการยกเลิกโควตาการนําเข้ารถยนต์ในสหรัฐอเมริกาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น
รั ฐ มั ก มี ม าตรการในการช่ ว ยเหลื อ ธุ ร กิ จ และพนั ก งาน เช่ น การช่ ว ยเหลื อ ในการหางานใหม่
การช่วยเหลือในการฝึกอบรมให้พนักงานที่ถูกปลดออกจากงานสามารถหางานใหม่ได้ เป็นต้น การให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ตกงาน เช่น การประกันการว่างงานมักเป็นมาตรการระยะสั้นเพราะ
นอกจากจะสร้างภาระทางการคลังแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่ตกงานไม่ขวนขวายหา
งานใหม่ ซึ่งจะทําให้ประเทศสูญเสียแรงงงานที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอีกด้วย
(3) การให้ระยะเวลาในการเตรียมตัว
การให้ ระยะเวลาในการเตรี ยมตั วแก่ ผู้ ที่ จะได้ รั บผลกระทบในทางลบมั กใช้ กั บภาคธุ รกิ จ
เนื่องจากการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการลงทุนสูง จะต้องมี
การประมาณการณ์ความคุ้มค่าของการลงทุนภายใต้สภาพแวดล้อมของตลาดที่คาดการณ์ล่วงหน้า
การเปลี่ ยนแปลงกฎกติ กาของภาครัฐย่อมทําให้การประมาณการณ์ณ์ดังกล่ าวคลาดเคลื่อน ดั งนั้น
การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบของภาครัฐจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาการกํากับดูแลที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ จึงไม่ควรดําเนินการ
อย่างกะทันหัน
ตัวอย่างเช่นในกรณีของการเจรจาการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนนั้น มักมีระยะเวลาของ
การเปิดเสรีที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการปรับตัวเพื่อรองรับกับภาวะการแข่งขันที่จะ
รุนแรงมากขึ้น เช่น กรณีของออสเตรเลียที่มีการกําหนดระยะเวลาในการลดอัตราภาษีศุลกากรที่ให้
การคุ้มครองอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศที่ชัดเจน6เพื่อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวมีเวลาปรับตัว หรือ
ในกรณี ข องประเทศไทยได้ มี ก ารเจรจาให้ มีก ารเปิ ด เสรี ก ารนํ าเข้ า นมผงจากออสเตรเลี ย ภายใต้
6

Weller, Sally (2007), Retailing, Clothing and Textiles Production in Australia, Working paper no. 29, Victoria University, Melbourne, สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.cfses.com/documents/wp29.pdf 26 December 2013.

2-30

บทที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายของประเทศในกลุ่ม OECD

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2567 หรือ 20 ปีหลังจากที่มีการลงนามในข้อตกลง
การค้าเสรีในปี พ.ศ. 2547 เนื่องจากผู้ผลิตนมโคในออสเตรเลียมีต้นทุนต่ํากว่าผู้ผลิตในประเทศไทย
อย่างมีนัยสําคัญ แต่เนื่องจากรัฐบาลมิได้มีมาตรการใดๆ ในการรองรับการเปิดเสรีที่จะเกิดขึ้น7
การผ่อนระยะเวลาการเปิดเสรีดังกล่าวจึงไม่เป็นประโยชน์ใดๆ ในการให้โอกาสผู้ผลิตในประเทศ
ปรับตัว
(4)

การให้การยกเว้นจากการบังคับของกฎหมายแก่ผู้ประกอบการรายเดิม (Grandfather Clause)

การให้ ก ารยกเว้ น จากข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมายแก่ ผู้ ป ระกอบการรายเดิ ม ในตลาดอาจมี
ความจําเป็นหากผู้ประกอบการรายเดิมมีค่าใช้จ่ายในการปรับตัวสูงมาก เช่น ในกรณีที่ประเทศไทยมี
ดํ า ริ ที่ จ ะเปลี่ ย นนิ ย ามของนิ ติ บุ ค คลต่ า งชาติ ต าม พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การของคนต่ า งด้ า ว
พ.ศ. 2542 ให้เข้มงวดมากขึ้น โดยให้นับรวมถึงการถือหุ้นทางอ้อมและการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ด้วยจากเดิมที่พิจารณาเฉพาะจากการถือหุ้นสามัญเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงนิยามดังกล่าวจะส่งผลให้
นิติบุคคลไทยจํานวนมากกลายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวเนื่องจากการพิจารณาหุ้นส่วนต่างชาติแบบใหม่
ทําให้สัดส่วนหุ้นส่วนต่างชาติที่คํานวณได้เกินกึ่งหนึ่ง แม้มาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันการถือหุ้น
แทนและนิยามดังกล่าวก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากล แต่จะมีผลทําให้เกิดการถอนทุนครั้งใหญ่ของ
ผู้ถื อหุ้นต่างชาติใ นธุ ร กิ จบริก ารซึ่งมี ข้อจํา กัดหุ้นส่วนต่างชาติไว้ ไม่เกิ นกึ่งหนึ่ง ซึ่งอาจทําให้เกิ ด
ความเสียหายแก่เศรษฐกิจในภาพรวม การให้การยกเว้นการถือหุ้นของต่างชาติที่มีอยู่เดิมจะช่วย
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้

2.8 ตัวอย่างรายงานการประเมินผลกระทบของกฎหมายในต่างประเทศ
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว การออกกฎหมายใดๆ จะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้อง และต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ในเว็บไซต์จึงมีรายงานการประเมินผลกระทบของ
การออกกฎ ระเบียบของหน่วยงานของรัฐต่างๆ จํานวนมาก เช่น ในการกําหนดมาตรฐานการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและประสิทธิภาพในการเผาผลาญเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่
(เช่น รถบรรทุก) ของสํานักงานการขนส่งและคุณภาพอากาศ กระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา
ได้มีการจัดทํารายงานผลกระทบของการกําหนดมาตรฐานดังกล่าวต่อต้นทุนในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทรถบรรทุก เพื่อที่จะคํานวณต้นทุนต่อหน่วยในการลดก๊าซเรือนกระจก (ดอลลาร์ต่อตัน) รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วย รายงานดังกล่าวมีความยาวเกือบ 400 หน้า8
7

8

ในทางตรงกันข้าม การเพิ่มราคาประกันนมโคสดยิ่งทําให้มีผู้เลี้ยงโคนมที่มีต้นทุนสูงเข้ามาในธุรกิจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Draft Regulatory Impact Analysis: Proposed Rulemaking to Establish Greenhouse
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ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการทํา RIA อย่างเป็นระบบ เว็บไซต์ของรัฐบาลมลรัฐวิกตอเรียได้
อัปโหลดรายงาน RIA ทุกฉบับไว้ที่เว็บไซต์ www.vcec.vic.gov.au คณะผู้วิจัยได้เลือกรายงานหนึ่ง
ฉบับซึ่งอ่านเข้าใจง่ายมาเป็นตัวอย่างในการจัดทํา RIA ตามที่ปรากฏในหัวข้อต่อไปนี้
2.8.1 กฎหมายการปฏิรูประบบการศึกษาแบบโฮมสคูลของมลรัฐวิกตอเรี ย ประเทศ
ออสเตรเลีย9
กฎหมายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2549 ของมลรัฐวิกตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย (Education and training reform Act 2006) ระบุวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา
อย่างมีคุ ณภาพและโอกาสในการเรี ยนรู้สํ าหรับประชากรในมลรัฐ ทุกคน ซึ่งหมายรวมถึ งการให้
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและแบบโฮมสคูล (Home school) ที่ผู้ปกครองจัดการศึกษาให้ลูก
ที่บ้านโดยไม่ต้องไปโรงเรียน
กฎหมายฉบับนี้มีจุดอ่อนที่มิได้กําหนดให้มีการขึ้นทะเบียนการศึกษาแบบโฮมสคูล ทําให้
รัฐบาลไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนในระบบโฮมสคูลและคุณภาพของการศึกษาที่บ้าน
เนื่องจากที่ผ่านมามีการขึ้นทะเบียนการศึกษาแบบโฮมสคูลโดยสมัครใจเพียง 100 กว่ารายเท่านั้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีการเสนอร่างกฎหมายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้แบบ
โฮมสคูล (the proposed Education and training reform (Home Schooling) regulations
2006) ซึ่งบังคับให้มีการจดทะเบียนการศึกษาแบบโฮมสคูลเพื่อช่วยให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บข้อมูล
ของเด็กที่ได้รับการศึกษาแบบโฮมสคูลได้อย่างครบถ้วน และสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
เด็กที่ได้รับการศึกษาแบบโฮมสคูลกับเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนและไม่ได้รับการศึกษา (truants) หากร่าง
กฎหมายผ่านการบังคับใช้จะช่วยใช้รัฐบาลสามารถวางแผนการให้การศึกษาแก่เด็กในมลรัฐได้อย่าง
ทั่วถึง
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบของการออกกฎหมายดั ง กล่ า ว
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ OECD ที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

Gas Emissions Standards and Fuel Efficiency Standards for Medium and Heavy Duty Engines and Vehicles ดาวน์
โหลดได้ที่ www.nhtsa.gov/staticfiles/rulemaking/.../HD_FE_GHG_DRIA_101025.pdf 26 December 2013.
9
ที่มา: Registration of home schooling Regulatory Impact Statement, Department of Education, Australia, February
2007. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.vcec.vic.gov.au/CA256EAF001C7B21/WebObj/HomeSchoolingRIS/
$File/Home%20Schooling%20RIS.pdf 26 December 2013
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1. วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมาย
ร่างกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
-

-

-

-

ให้ มั่ น ใจว่ า ผลลั พ ธ์ ข องการให้ ก ารศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพสํ า หรั บ เด็ ก ในระบบ
โฮมสคูล และเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสําหรับผู้ที่มี
ส่วนได้เสียและผู้เสียภาษี
เติมเต็มวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู้
สํ า หรั บ ประชากรในมลรั ฐ ทุ ก คนภายใต้ ก ฎหมายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและ
การเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2549
แยกแยะความแตกต่างระหว่างเด็กในระบบโฮมสคูลกับเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา
เพื่ อ ช่ ว ยให้ รั ฐ บาลเข้ า ใจสภาพปั ญ หาของเด็ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาและให้
ความช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม
ควบคุมคุณภาพของการให้การศึกษาแบบโฮมสคูลตามข้อบังคับที่รัฐบาลกําหนดให้

2. ลักษณะของปัญหาที่ต้องการแก้ไข
ปัญหาในภาพรวมที่เกิดขึ้นกั บรัฐบาลคือ รัฐมนตรีไม่มีอํานาจในการดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปการศึกษาฯ ในการให้การศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพกับ
เด็กทุกคนในมลรัฐ เนื่องจากขาดข้อมูลจํานวนนักศึกษาและเนื่องจากกฎหมายมิได้กําหนดขั้นตอนให้
ผู้ปกครองของเด็กโฮมสคูลต้องแสดงหลักฐานข้อมูลเพื่อแสดงให้รัฐบาลมั่นใจว่าสามารถให้การศึกษา
แบบโฮมสคูลตามหมวดสาระการเรียนรู้ที่รัฐบาลกําหนดไว้อย่างครบถ้วน ทําให้เด็กโฮมสคูลอาจไม่ได้
รับการศึกษาที่มีคุณภาพและที่มีสาระที่ครบถ้วนดังเช่นเด็กในระบบการศึกษาในโรงเรียน นอกจากนี้
รัฐบาลยังไม่สามารถจําแนกความแตกต่างระหว่างเด็กในระบบโฮมสคูลกับเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมได้
ในปัจจุบัน การที่ผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้เด็กเข้าสู่ระบบโฮมสคูลไม่ขึ้นทะเบียนไม่ถือว่า
ขัดต่อกฎหมาย แม้รัฐบาลจะได้กําหนดขั้นตอนการรับจดทะเบียนที่รัฐบาลท้องถิ่น ในทางปฏิบัติ
รัฐบาลท้องถิ่นจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ปกครองของเด็กที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาใน
โรงเรียนว่า กฎหมายกําหนดให้เด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับจะต้องได้รับการศึกษา
แต่ไม่สามารถบังคับให้ผู้ปกครองมาขึ้นทะเบียนเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนได้ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงเกิด
ความกังวลว่า บางครอบครัวอาจใช้ระบบโฮมสคูลเป็นข้ออ้างในการไม่นําเด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียนโดย
ไม่ให้เด็กได้รับการศึกษาด้วย การขาดเครื่องมือในการจําแนกเด็กทั้งสองกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาที่รัฐบาล
ต้องแก้ไข เครื่องมือที่จําเป็นได้แก่ ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลของเด็กที่เข้าสู่ระบบโฮมสคูล
ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยการบังคับใช้ร่างกฎหมายการศึกษาระบบโฮมสคูลนี้
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ในการวิเคราะห์ขนาดของปัญหา รายงานดังกล่าวได้ประมาณการณ์จํานวนเด็กที่อยู่ในระบบ
โฮมสคูลในรัฐวิกตอเรีย โดยมีวิธีการประมาณการณ์สามวิธี วิธีแรก จะเป็นการประมาณการณ์จาก
จํานวนเด็กในช่วงอายุ 6-14 ปีที่ไม่เข้าสู่ระบบโรงเรียน โดยคํานวณจากจํานวนเด็กทั้งหมดในช่วงอายุ
6-14 ปีในรัฐวิกตอเรีย ซึ่งเป็นข้อมูลที่สํานักงานสถิติได้รวบรวมไว้ หักด้วยจํานวนเด็กในช่วงอายุ 6-14
ปีที่เข้าสู่ระบบโรงเรียน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจํานวนเด็กในระบบโฮมสคูลรวมกับจํานวนเด็กที่ไม่ได้รับ
การศึกษารวมทั้งสิ้นจํานวน 1,900 ราย
วิธีที่สอง จะประมาณการณ์จากจํานวนเด็กในระบบโฮมสคูลของรัฐวิกตอเรียคือ การใช้ข้อมูล
ของมลรัฐอื่นในออสเตรเลียเป็นบรรทัดฐาน เนื่องจากมลรัฐอื่นๆ มีการจดทะเบียนในระบบโฮมสคูล
และการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตามที่กฎหมายของแต่ละมลรัฐกําหนดไว้ (ดูตารางที่ 2.6)
โดยการหาสัดส่วนจํานวนเด็กที่อยู่ในระบบโฮมสคูลของรัฐอื่นๆ ทั้งหมด โดยใช้ผลรวมของจํานวนเด็ก
ในระบบโฮมสคูลในมลรัฐอื่นๆ ทั้งหมดหารด้วยผลรวมของจํานวนเด็กในระบบโรงเรียนทั้งหมดใน
มลรัฐอื่นๆ จากนั้นนําสัดส่วนที่ได้คูณด้วยจํานวนเด็กในระบบโรงเรียนทั้งหมดในรัฐวิกตอเรีย ผลลัพธ์
ที่ได้เท่ากับ 1,810 {(4,772/2,175,744)*825,947} ซึ่งเป็นค่าโดยประมาณของจํานวนเด็กในระบบ
โฮมสคูลในรัฐวิกตอเรีย ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าสัดส่วนเด็กโฮมสคูลต่อเด็กในระบบการศึกษาใน
โรงเรียนในมลรัฐวิกตอเรียเท่ากับสัดส่วนซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของมลรัฐอื่นๆ
ตารางที่ 2.6 จํานวนนักเรียนในระบบโฮมสคูลในมลรัฐอืน่ ของออสเตรเลีย
มลรัฐ

จํานวนนักเรียนในระบบโฮมสคูล

จํานวนนักเรียนในระบบโรงเรียน

นิวเซาท์เวลส์

1,544

1,107,686

ควีนส์แลนด์

1,474

647,254

ออสเตรเลียตะวันตก

1,304

338,300

แทสเมเนีย

450

82,504

4,772

2,175,744

รวม

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

วิ ธี ที่ ส าม เป็ น การหาสั ด ส่ ว นโดยเลื อ กบรรทั ด ฐานที่ ใ ช้ เ ที ย บเคี ย งเฉพาะของมลรั ฐ
นิวเซาท์เวลส์ (NSW) ซึ่งมีขนาดประชากรและความหนาแน่นของประชากรที่ใกล้เคียงกับรัฐวิกตอเรีย
(VIC) ในขณะที่มลรัฐควีนส์แลนด์และออสเตรเลียตะวันตกมีขนาดความหนาแน่นของประชากร
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น้ อ ยกว่ า ของวิ ก ตอเรี ย มาก ทํ า ให้ อั ต ราส่ ว นเด็ ก ในระบบโฮมสคู ล ค่ อ นข้ า งสู ง ส่ ว นแทสเมเนี ย มี
ภูมิประเทศเป็นเกาะซึ่งมีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ต่างกับวิกตอเรีย วิธีการคํานวณคือ นําจํานวน
เด็กในระบบโฮมสคูลในมลรัฐ NSW หารด้วยจํานวนเด็กในระบบโรงเรียนในรัฐ NSW จากนั้นนํา
สัดส่วนที่ได้คูณด้วยจํานวนเด็กในระบบโรงเรียนทั้งหมดในรัฐ VIC ผลลัพธ์ที่ได้เป็นค่าโดยประมาณ
ของจํานวนเด็กในระบบโฮมสคูลในรัฐ VIC ซึ่งเท่ากับ 1,150 {(1,544/1,107,686)*825,947} อย่างไร
ก็ตาม ตัวเลขนี้จะต่ํากว่าจํานวนเด็กในระบบโฮมสคูลที่แท้จริงเนื่องจากกฎหมาย Education Act
1990 ของมลรัฐ NSW กําหนดให้ผู้ปกครองสามารถขอยกเว้นจากการจดทะเบียนฯ ด้วยเหตุผลทาง
ศาสนา จึงมีนักเรียนโฮมสคูลจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ
กล่าวโดยสรุป ตัวเลขที่รัฐวิกตอเรียประมาณการณ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้ภายในรัฐวิกตอเรีย
มี ป ระมาณ 1,900 ราย ในขณะที่ ห ากคํ า นวณจากสั ดส่ ว นเด็ ก ในระบบโฮมสคู ล ต่ อ เด็ ก ในระบบ
โรงเรียนตามฐานข้อมูลตัวเลขของรัฐ NSW และของมลรัฐอื่นๆ รวมกัน จะได้จํานวนเด็กในระบบ
โฮมสคูลในรัฐวิกตอเรียระหว่าง 1,150 และ 1,810 คน
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการคํานวณเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นจากการขาดข้อมูลโฮมสคูลในรัฐ
VIC ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ คุณภาพของโฮมสคูลซึ่งยังไม่มีการกําหนดเครื่องมือสําหรับสนับสนุน
การให้การศึกษาในระบบโฮมสคูล จึงยังไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าเด็กที่รับการศึกษาในระบบโฮมสคูล
จะได้รับการเรียนรู้ในสาระวิชาหลักอย่างครบถ้วนเพียงใด
3. อธิบายร่างกฎหมาย อํานาจในการออกกฎหมาย กลุ่มผู้ที่จะได้รบั ผลกระทบ และ
แนวทางในการบังคับใช้
ร่างกฎหมายฉบั บนี้ กําหนดให้ ผู้ปกครองที่ต้องการจะให้ การศึกษาเด็กในระบบโฮมสคู ล
จะต้องสมัครลงทะเบียนที่ Victorian Registration and Qualification Authority ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง โดยข้อมูลสําหรับการจดทะเบียนประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ อายุของเด็ก ชื่อ
ที่อยู่ของพ่อแม่ และวันที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบโฮมสคูล ทั้งนี้ ผู้ปกครองต้องแสดงหลักฐานใบสูติบัตร
ของเด็ก หากเป็นเด็กที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้หากไม่มีใบ
สูติบัตร หรือหากเป็นเด็กที่อยู่ในชนบทที่ไม่มีหลักฐานการแจ้งเกิด อาจขอใบรับรองจากแพทย์ที่
สามารถพิสูจน์อายุเด็กได้
จะเห็นได้ว่า ร่างกฎหมายรองนี้ กําหนดรายละเอียดข้อมูลเท่าที่จําเป็น และให้ความยืดหยุ่น
ในเรื่องหลักฐานของเด็กเพื่อเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ปกครองให้น้อยที่สุดและเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถ
จดทะเบียนเข้าสู่ระบบโฮมสคูลได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองต้องเซ็นชื่อเพื่อให้
การรับรองว่าจะสามารถให้การศึกษากับเด็กได้อย่างครบถ้วนตามกลุ่มสาระวิชาภาคบังคับ และต้อง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2-35

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

แจ้งให้รัฐบาลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกปีว่ายังให้การศึกษากับเด็กในระบบโฮมสคูลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้รัฐบาลมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโฮมสคูลมากที่สุด
นอกจากนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาระบบโฮมสคูลถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คําปรึกษาแก่สมาชิกใน
ระบบโฮมสคูลทั้งด้านทักษะและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาในระบบโฮมสคูล รวมทั้งจัดหา
ทรั พ ยากรด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การด้ า นโฮมสคู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ กั บ ผู้ ป กครองที่
จดทะเบียนเข้าสู่ระบบ
กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกร่างกฎหมายนี้ประกอบด้วย
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการในระบบโฮมสคูล ซึ่งจะต้องจัดตั้งและ
จัดการระบบข้อมูลสําหรับการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบโฮมสคูล
2. กลุ่มผู้ปกครองของเด็กในระบบโฮมสคูล ซึ่งประมาณการณ์ไว้ว่าน่าจะมีมากกว่า
1,150 รายขึ้นไป จะต้องสมัครลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโฮมสคูลและให้การรับรองใน
การจัดการศึกษากับเด็กให้ครบถ้วนตามกลุ่มสาระวิชาที่รัฐกําหนดไว้ ซึ่งจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น
3. กลุ่มสาธารณะ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากการที่รัฐบาลสามารถจําแนก
เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาออกมาได้และให้การศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งจะ
ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นภาระของสังคมต่อไปในอนาคต
สําหรับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้มีการกําหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่ให้การศึกษากับเด็กใน
ระบบโรงเรียนหรือในระบบโฮมสคูลจะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 107.43 ดอลลาร์ออสเตรเลีย นับจาก
วันที่หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปกครองเกิดขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ รัฐบาลสามารถเพิกถอนการ
จดทะเบียนของผู้ ที่ไม่ได้ปฏิ บัติตามข้อกําหนดได้หากตรวจพบว่ าผู้ที่ เข้ าสู่ ระบบโฮมสคู ล ไม่ได้ ใ ห้
การศึกษากับเด็กอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด อนึ่ง รัฐบาลไม่ได้ให้ความสําคัญแก่การลงโทษ
แก่ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่จะเน้นเรื่องของการมีข้อกําหนดและขั้นตอนที่เรียบง่ายที่ผู้ปกครอง
สามารถเข้าถึงและดําเนินการได้ง่าย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
4. การประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของกฎหมาย
ในการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของกฎหมายนั้น ได้มีการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับ
กฎหมายเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ รัฐบาลรัฐวิกตอเรีย กลุ่มผู้ปกครองในระบบโฮมสคูล และสาธารณชน
และได้มีการระบุผลประโยชน์และต้นทุนของกฎหมายต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามที่ปรากฏใน
ตารางที่ 2.7 ด้านล่าง
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ตารางที่ 2.7 ผลประโยชน์และต้นทุนสําหรับกลุ่มผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบ
กลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ

รัฐบาลรัฐวิกตอเรีย

กลุ่มผู้ปกครองในระบบโฮมสคูล

สาธารณชน

ผลประโยชน์

- สามารถจําแนกและให้

- ได้รับความชัดเจนและความมั่นใจ

- ได้รับผลประโยชน์

การสนับสนุนเด็กที่ไม่ได้
รับการศึกษาในระบบ
โฮมสคูล
- เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด
- ต้นทุนด้านการเงินและ
การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการดําเนินการใน
การจดทะเบียนในระบบ
โฮมสคูล

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ตนพึง
ได้รับจากการจดทะเบียนเข้า
ระบบโฮมสคูล
- ได้รับสิทธิในการใช้บริการและ
ทรัพยากรต่างๆ ที่ภาครัฐจัดให้
สําหรับผู้ที่เข้าสู่ระบบโฮมสคูล
- ต้นทุนด้านการเงินและการบริหาร
จัดการในการจดทะเบียนและ
เตรียมหลักฐานประกอบการจด
ทะเบียน และการดําเนินการใน
ระบบโฮมสคูลตามที่กฎหมาย
กําหนด

ต้นทุน

ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมจากการที่รฐั
สามารถให้การ
สนับสนุนเด็กที่ไม่ได้
รับการศึกษาให้ได้รับ
การศึกษาที่เหมาะสม

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

5. เปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุน
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถคํานวณได้ตาม
รายละเอียดดังนี้
รัฐบาลรัฐวิกตอเรีย
ผลประโยชน์จากการออกร่างกฎหมายนี้สําหรับรัฐบาลรัฐวิกตอเรีย และต่อสาธารณชนใน
วงกว้าง คือ การมีการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเด็กโฮมสคูล (ดูรายละเอียดในหัวข้อกลุ่มสาธารณะ)
•

สําหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการการจดทะเบียนในระบบโฮมสคูล พบว่า รัฐบาล
จะต้องจ้างเจ้าหน้าที่สําหรับดําเนินการในส่วนนี้จํานวน 3 คน การประมาณการณ์ต้นทุนของภาครัฐ
ต่อปีคํานวณได้ดังนี้

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ประมาณการณ์จํานวนผู้ที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบโฮมสคูล
ประมาณการณ์เวลาที่ใช้ต่อการจดทะเบียนหนึ่งราย
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 3 คนต่อปี
ชั่วโมงทํางานเฉลี่ยต่อปี
ต้นทุนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 3 คนต่อชั่วโมง
ต้นทุนสวัสดิการอื่นๆ สําหรับเจ้าหน้าที่
ต้นทุนด้านการบริหารจัดการ
ต้นทุนต่อชั่วโมงทั้งหมด
ต้นทุนของรัฐบาลทั้งหมด

1,150 ราย
0.5 ชั่วโมง
$57,425
(41 ชั่วโมง * 44 สัปดาห์) = 1,804 ชั่วโมง
$57,425/1,804 ชั่วโมง = $31.83 ต่อชั่วโมง
= 20.84% ของต้นทุนเงินเดือนต่อชั่วโมง
= 10% ของต้นทุนเงินเดือนและสวัสดิการต่อชั่วโมง
($31.83*120.84%*110%) = $42.31
(1,150*0.5*$42.31) = $24,330

จากการคํานวณพบว่า ต้นทุนของรัฐบาลต่อปีในการดําเนินการจดทะเบียนระบบโฮมสคูล
เท่ากับ $24,330 หากคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของต้นทุนทั้งหมดโดยใช้อัตราส่วนคิดลด 5%
(Discount rate) เป็นระยะเวลา 10 ปี จะเท่ากับ $197,300
•

กลุ่มผู้ปกครองในระบบโฮมสคูล

ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ปกครองในระบบโฮมสคูลคือ การได้รับความชัดเจนและความมั่นใจ
มากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับจากการจดทะเบียนเข้าระบบโฮมสคูล รวมทั้งความ
ยืดหยุ่นของข้อกําหนดในร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบโฮมสคูล ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้น
สําหรับกลุ่มผู้ปกครองในระบบโฮมสคูลหากมีการส่งเอกสารการจดทะเบียนและการแจ้งต่ออายุรายปี
ผ่านทางไปรษณีย์สรุปได้ดังนี้
ต้นทุนทางตรง
จํานวนเด็กในระบบโฮมสคูล
ต้นทุนค่าซองจดหมายและไปรษณีย์
รวมต้นทุนทางตรง
ต้นทุนทางอ้อม
จํานวนเด็กในระบบโฮมสคูล
เวลาที่ใช้ในการสมัครจดทะเบียนเข้าสู่ระบบโฮมสคูล
และเวลาในการเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อสัปดาห์
ชั่วโมงทํางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์
ต้นทุนค่าเสียเวลาของผู้ปกครองต่อชั่วโมง
รวมต้นทุนทางอ้อม
รวมต้นทุนของผู้ปกครองระบบโฮมสคูล
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1,150 ราย
$2 (จากการสอบถามกลุ่มผู้ปกครองฯ)
(1,150*$2) = $2,300
1,150 ราย
1.167 ชั่วโมง
$1,090
41 ชั่วโมง
(1,090*52 สัปดาห์)/ (41 ชั่วโมง * 44 สัปดาห์) =
$31.42 ต่อชั่วโมง
(1,150*1.167*$31.42) = $42,200
$44,500

บทที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายของประเทศในกลุ่ม OECD
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จากการคํานวณจะเห็ นได้ว่าต้นทุ นของผู้ปกครองในการจดทะเบี ยนเข้าสู่ระบบโฮมสคู ล
เท่ากับ $44,500 ต่อปี หากคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของต้นทุนทั้งหมดโดยใช้อัตราส่วนคิดลด 5%
(Discount rate) เป็นระยะเวลา 10 ปี จะเท่ากับ $360,800
กล่าวโดยสรุป ต้นทุนของรัฐบาลและผู้ปกครองจากการดําเนินการเข้าสู่ระบบโฮมสคูลรวม
ทั้งสิ้นตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของต้นทุนทั้งหมดเป็นระยะเวลา 10 ปีเท่ากับ $558,100
•

สาธารณชน

ร่างกฎหมายนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเงินและเศรษฐกิจต่อสาธารณชนในวงกว้าง
เนื่องจากช่วยให้รัฐบาลสามารถแยกแยะกลุ่มเด็กในระบบโฮมสคูลและเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และจัดระบบการศึกษาแก่เด็กในระบบโฮมสคูล พร้อมทั้งให้โอกาส
การเรียนรู้และการศึกษาแก่เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เด็กทุกคนสามารถ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และปรับใช้กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กทุกคนในมลรัฐวิกตอเรียอย่างทั่วถึง
เนื่องจากผลประโยชน์จากการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ในโรงเรี ย นค่ อ นข้ า งเป็ น นามธรรม ประเมิ น ค่ า ได้ ย าก การประเมิ น ผลประโยชน์ จึ ง ต้ อ งอิ ง กั บ
ผลการสํารวจความคิดเห็น
การประเมินผลกระทบของการออกกฎหมายนี้พบว่า ไม่มีผลประโยชน์ทางด้านการเงิน
เกิ ด ขึ้ น โดยตรง ผลกระทบทางการเงิ น มี ต้ น ทุ น รวมตามมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ข องต้ น ทุ น ทั้ ง หมด
เป็นระยะเวลา 10 ปีเท่ากับ $558,100 ส่วนผลกระทบที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมคือ
ความมั่นใจในคุ ณภาพการจัดการด้านการศึกษาในระบบโฮมสคู ล และการจําแนกเด็กที่ไม่ได้รับ
การศึกษาเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ผลประโยชน์
เหล่านี้มีมูลค่ามากกว่าต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น
การพิจารณาผลกระทบที่ประกอบด้วยตัวแปรทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพจําเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เครื่องมือที่รัฐวิกตอเรียนํามาใช้
คือ “balanced scorecard” ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของร่างกฎหมายรวมทั้ง
ผลกระทบด้านต้นทุนและผลประโยชน์ในภาพรวม โดยการนําวัตถุประสงค์ของร่างกฎหมายมาปรับใช้
เพื่อกําหนดเป็นบรรทัดฐานในการประเมินผลกระทบ โดยบรรทัดฐานที่กําหนดขึ้นจะต้องคํานึงถึงการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบสําหรับทางเลือกอื่นๆ ด้วย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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บรรทัดฐานที่ถูกกําหนดขึ้นประกอบด้วย
การจําแนกและสนับสนุนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา เป็นวัตถุประสงค์หลักของร่าง
กฎหมาย ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ
- ความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา เป็นวัตถุประสงค์หลักของร่างกฎหมาย ซึ่งเป็นตัว
แปรเชิงคุณภาพ
- ประสิทธิภาพของต้นทุน ซึ่งรวมถึงต้นทุนของรัฐบาลและผูม
้ ีส่วนได้เสีย เป็นตัวแปร
เชิงปริมาณ และเป็นบรรทัดฐานที่กําหนดขึน้ เพื่อใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบสําหรับ
ทางเลือกอื่นๆ ด้วย
- ความยืดหยุ่นสําหรับผู้ปกครองในการพัฒนาแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กและ
สอดคล้องกับข้อกําหนดของร่างกฎหมาย เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ และเป็นบรรทัด
ฐานที่กําหนดขึน้ เพื่อใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบสําหรับทางเลือกอื่นๆ ด้วย
ขั้นตอนถัดไปคือการนํา “balanced scorecard” มาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
โดยการเปรียบเทียบระหว่างผลของการออกร่างกฎหมายนี้กับสถานการณ์ปัจจุบัน (status quo) ที่ไม่
มีการใช้ร่างกฎหมายนี้ ซึ่ งปัจจัยที่ นํามาใช้ในการวิเคราะห์จะอ้างอิงกับวั ตถุประสงค์ในการออก
ร่างกฎหมาย และมีการกําหนดคะแนนวัดผลกระทบเป็น 5 ระดับได้แก่
-

คะแนน
2
1
0
-1
-2

ผลกระทบของร่างกฎหมาย
เป็นบวกมาก
เป็นบวก
เป็นกลาง
เป็นลบ
เป็นลบมาก

การถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจะให้ความสําคัญกับผลกระทบที่เกี่ยวกับการศึกษาประมาณร้อยละ 60
โดยแบ่งเป็น (1) ผลประโยชน์จากการที่รัฐสามารถให้การสนับสนุนเด็กโฮมสคูลที่ไม่ได้รับการศึกษา และ
ผลกระทบที่เกี่ยวกับการออกกฎหมายรวมร้อยละ 40 ผลลัพธ์คะแนนคํานวณโดยการคูณคะแนนที่ได้รับ
กับอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักแต่ละปัจจัย ซึ่งการให้คะแนนจะดูจากการประเมินและการคํานวณต้นทุนที่
เกิดขึ้นกับแต่ละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ คะแนนที่ status quo ได้รับจะเป็น 0 เนื่องจากไม่ได้ดําเนินการ
ใดๆ หากร่างกฎหมายได้รับคะแนนรวมเป็นบวกจะถือว่าได้รับประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับ status quo
โดยคะแนนที่ร่างกฎหมายได้รับเท่ากับ 0.5 ซึ่งมากกว่า 0 จึงถือว่าร่างกฎหมายนี้จะให้ประโยชน์กับ
ประชากรในรัฐวิกตอเรียเมื่อเปรียบเทียบกับ status quo (ดูตารางที่ 2.8)
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ตารางที่ 2.8 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของร่างกฎหมายโดยใช้ balanced
scorecard
ปัจจัย

การศึกษา

กฎหมาย
รวม

ถ่วง
status quo
ร่างกฎหมาย
น้ําหนัก คะแนน คะแนนถ่วง คะแนน คะแนนถ่วง
(%)
ที่ได้
น้ําหนัก
ที่ได้
น้ําหนัก
การจํ า แนกและสนั บ สนุ น เด็ ก ที่ 30
0
0
2
0.6
ไม่ได้รับการศึกษา
ความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา
30
0
0
1
0.3
ประสิทธิภาพของต้นทุน
20
0
0
-1
-0.2
ความยืดหยุ่น
20
0
0
-1
-0.2
100
0
0
1
0.5

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

6. ทางเลือกอื่นๆ
รัฐบาลได้นําเสนอทางเลือก 2 ทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจออกร่างกฎหมายในครั้งนี้
ได้แก่ การจดทะเบียนโดยไม่ต้องกําหนดเงื่อนไขด้านการให้การศึกษา และการจดทะเบียนโดยเพิ่ม
ข้อกําหนดในการจดทะเบียนและการให้การศึกษาที่มากขึ้น
ทางเลือกที่ 1 การจดทะเบียนโดยไม่ต้องกําหนดเงื่อนไขด้านการให้การศึกษา
ทางเลือกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดระบบการจดทะเบียนและการแจ้งต่ออายุรายปีโดย
ปราศจากการกําหนดเงื่อนไขในการให้การรับรองที่จะให้การศึกษาแก่เด็กอย่างครบถ้วนตามสาระวิชา
หลักที่รัฐกําหนด ซึ่งผลลัพธ์ของทางเลือกนี้ก็ยังคงช่วยให้รัฐบาลสามารถจําแนกเด็กในระบบโฮมสคูล
และเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากการจดทะเบียน รวมทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้
ผู้ ป กครองได้ ม ากกว่ า รายละเอี ย ดในร่ า งกฎหมาย แต่ อ าจจะไม่ มี ห ลั ก ประกั น ด้ า นคุ ณ ภาพของ
การศึกษาในระบบโฮมสคูล
ทางเลือกที่ 2 การจดทะเบียนโดยเพิ่มข้อกําหนดในการจดทะเบียนและการให้การศึกษาที่
มากขึ้น
ทางเลือกนี้มีการกําหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการจดทะเบียนมากขึ้นโดยการกําหนดให้แจ้ง
รายละเอี ย ดของพ่ อ แม่ ม ากขึ้ น เช่ น ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ ห รื อ ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการนําเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนของผู้ปกครองในระบบโฮมสคูล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาประกอบการจดทะเบียน ข้อดีของทางเลือกนี้คือ การได้รับข้อมูลในระบบ
โฮมสคูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ รวมทั้งทําให้ได้รับความมั่นใจในคุณภาพการศึกษาในระบบโฮมสคูลมากขึ้น
แต่ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับทั้งภาครัฐและผู้ปกครอง และยังไม่มีความยืดหยุ่น
มากเท่ากับร่างกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลให้จํานวนผู้ปกครองที่จะมาเข้าสู่ระบบโฮมสคูลลดลงได้
7. เปรียบเทียบผลการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของแต่ละทางเลือก
การประเมิ น ผลประโยชน์ แ ละต้ น ทุ น ของแต่ ล ะทางเลื อ กสามารถใช้ “balanced
scorecard” มาช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ โดยทางเลื อ กที่ 1 ซึ่ ง เป็ น การจดทะเบี ย นโดยไม่ มี เ งื่ อ นไข
ข้อกําหนดด้านการเรียนรู้ได้รับคะแนนด้านการจดทะเบียน แต่มีข้อจํากัดด้านคุณภาพการศึกษาจึง
ไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ ในขณะที่ทางเลือกที่ 2 ได้คะแนนในด้านการศึกษาอย่างเต็มที่แต่ไม่ได้
คะแนนด้านกฎหมายที่เข้มงวดเกินไป
ตารางที่ 2.9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกอื่น
ปัจจัย

การศึกษา

กฎหมาย
รวม

ถ่วง
ทางเลือกที่ 1
น้ําหนัก คะแนน คะแนนถ่วง
(%)
ที่ได้
น้ําหนัก
การจํ า แนกและสนั บ สนุ น เด็ ก ที่ 30
2
0.6
ไม่ได้รับการศึกษา
ความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา 30
0
0
ประสิทธิภาพของต้นทุน
20
-1
-0.2
ความยืดหยุ่น
20
0
0
100
1
0.4

ทางเลือกที่ 2
คะแนน คะแนนถ่วง
ที่ได้
น้ําหนัก
2
0.6
2
-2
-2
0

0.6
-0.4
-0.4
0.4

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

8. เปรียบเทียบความคุ้มค่าของทางเลือกอื่นกับร่างกฎหมาย
จากข้อมูลการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของร่างกฎหมาย และของทางเลือกอื่นทั้ง 2
ทางเลือก จะเห็นได้ว่า คะแนนรวมที่ได้รับสําหรับร่างกฎหมายเท่ากับ 0.5 ในขณะที่ทางเลือกอื่นทั้ง 2
ทางเลือกได้คะแนนเท่ากันคือ 0.4 จึงอาจกล่าวได้ว่า การดําเนินการตามร่างกฎหมายจะได้ผลคุ้มค่า
กว่าการดําเนินการตามทางเลือกทั้ง 2 ทางเลือก
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9. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการที่ปรึกษาระบบโฮมสคูลถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการจัดทําร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยมีการประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นในการจัดทํา
ร่างกฎหมายจํานวน 3 ครั้ง คณะกรรมการฯ ชุดนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ 7 คน ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ปกครองที่เข้าสู่ระบบโฮมสคูลโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลใน
การดําเนินการด้านระบบโฮมสคูลมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เกี่ยวกับระบบโฮมสคูลเป็นอย่างดี และสามารถให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในระบบโฮมสคูล โดยข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ที่ได้จากคณะกรรมการฯ ได้แก่ กระบวนการที่
เหมาะสมในการจดทะเบียน ต้นทุนที่ควรคํานึงถึง และผลประโยชน์ที่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับ
เป็นต้น

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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บทที่ 3
การศึกษาประสบการณ์ในการบังคับใช้ RIA
ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม่
3.1 บทนํา
สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนามักไม่เอื้ออํานวยต่อการประกอบ
ธุรกิจ การลงทุน หรือ การวิจัย ค้นคว้าหรือทํานวัตกรรมเท่าใดนักเนื่องจากศักยภาพและความพร้อม
ของหน่วยงานราชการที่จํากัด และ กฎระเบียบการกํากับดูแลการบังคับใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เนื่องมาจากประเทศเหล่านี้ไม่สามารถปฏิรูปกฎระเบียบการกํากับดูแลและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้
สอดรับกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากนโยบายของ
ภาครัฐที่อิงกับกลไกตลาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ หรือการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ภายในประเทศที่จํากัดหรือกีดกันการแข่งขันในตลาด
ตั ว อย่ า งเช่ น การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ เช่ น การปิ โ ตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทย (ปตท.) อาจไม่ เ อื้ อ
ผลประโยชน์ใดๆ ให้กับเศรษฐกิจของประเทศหรือประชาชนหากการแปรรูปดังกล่าวขาดกฎระเบียบ
ในการกํากับดูแลที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจรายเดิมซึ่งมีอํานาจ
ตลาดสูงได้ หรือในกรณีของการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนนั้น หากไม่มีกฎระเบียบในการกํากับ
ควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือผลกระทบของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนและ
ประเทศก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงินลงทุนหรือจากการมีสินค้าที่สามารถเลือกซื้อได้มากขึ้น
ดังที่ควร
การขาดกระบวนการกลั่นกรองความจําเป็นในการออกกฎหมายและคุณภาพของกฎหมายทํา
ให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในประเทศกําลังพัฒนามักต้องเผชิญปัญหากับการต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของภาครัฐจํานวนมากที่มีต้นทุนในการปฏิบัติตาม (compliance cost) สูงในขณะที่ไม่มี
ความชัดเจนว่ากฎระเบียบเหล่านั้นมีความจําเป็นมากน้อยเพียงใด และเมื่อมีการบังคับใช้แล้ว เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศหรือประชาชนจริงหรือไม่ นอกจากนี้แล้ว กฎกติกาการกํากับดูแลในประเทศ
กําลังพัฒนามักให้อํานาจแห่งดุลยพินิจอย่างกว้างขวางแก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอํานาจ
ในการบังคับ ทําให้เกิดความเสี่ยงในทางธุรกิจและเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วยซึ่ง
บั่นทอนความเชื่อมั่นของทั้งนักลงทุนและประชาชน
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การปฏิรูปกฎระเบียบในการกํากับดูแลนั้นมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 10 (ตามรูปที่ 3.1 ด้านล่าง)
1. การยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นการจํากัดหรือกีดกันการแข่งขัน (deregulation

and

Simplification) เช่น การยกเลิกการผูกขาดกิจการของรัฐวิสาหกิจ การยกเลิกระบบ
โควตาในการนําเข้าสินค้าบางประเภท เป็นต้น
2. การปรั บ ปรุง คุ ณ ภาพของกฎระเบีย บในการกํ า กั บดู แ ล โดยการใช้ เ ครื่อ งมื อต่ า งๆ
รวมถึง RIA
3. การบริหารจัดการระบบการกํากับดูแล (regulatory

management) ซึ่งหมายถึง

องคาพยพของนโยบาย เครื่องมือ และ โครงสร้างสถาบันในการตรวจสอบคุณภาพของ
การกํากับดูแลของภาครัฐ
รูปที่ 3.1 ขัน้ ตอนในการปฏิรูปกฎระเบียบของภาครัฐ
การบริหาร
การกํากับดูแล
(Regulatory
Management)

การปรับปรุ งคุณภาพของกฎหมาย
(Regulatory Quality (RIA))

การยกเลิกกฎระเบียบที่จาํ กัดการแข่ งขันในตลาด

(Deregulation and Simplification)
ที่มา: Jacobs and Associates (2003), Assisting Economic Transition: An RIA Strategy for Developing Countries. Presentation at
the Conference on “Regulatory Impact Assessment: Strengthening Regulatory Policy and Practice, Centre on
Regulation and Competition, University of Manchester, 26-27 November 2003. สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/8.DevelopingCountriesManchester.pdf 26 December 2013.
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Presentation at the Conference on “Regulatory Impact Assessment: Strengthening Regulatory Policy and Practice,
Centre on Regulation and Competition, University of Manchester, 26-27 November 2003.สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/8.DevelopingCountriesManchester.pdf 26 December 2013.
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ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากอยู่ในขั้นตอนของการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ที่จํากัดหรือ
กีดกันการแข่งขันในตลาด (deregulation) จากนโยบายการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนและอยู่ใน
ขั้ น ตอนของการจั ด ทํ า กฎระเบี ย บในการกํ า กั บ ดู แ ลขึ้ น มาใหม่ เช่ น ในกรณี ที่ ป ระเทศไทยได้ มี
การยกเลิ ก กฎหมายที่ ใ ห้ อํ า นาจผู ก ขาดแก่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และยกเลิ ก ระบบสั ม ปทานและมี ก าร
ตรากฎหมายเพื่อสร้างองค์กรและกรอบกฎกติกาในการกํากับดูแลตลาดภายใต้ระบบการแข่งขัน
อย่างเสรี เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุและโทรทัศน์ กิจการ
ประกันภัย และ กิจการพลังงาน เป็นต้น
ในปัจจุบัน องค์กรกํากับดูแลรายสาขาเหล่านี้มีภารกิจในการออกกฎระเบียบในการกํากับ
ดูแลผู้ประกอบการในกิจการเหล่านี้เพื่อให้การประกอบธุรกิจเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และเพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยเหตุผลดังกล่าว
การนํา RIA มาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นกรองกฎกติกาการกํากับดูแลใหม่ๆ ของภาครัฐจึงเป็น
ประโยชน์ อย่ า งยิ่งสํ าหรั บ ประเทศกําลั งพัฒนาที่ อยู่ใ นช่ว งของการปรับ โครงสร้า งเศรษฐกิ จ และ
การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
สําหรับการบริหารจัดการระบบการกํากับดูแลซึ่งเป็นพัฒนาการของกระบวนการกํากับดูแล
ที่ดีระดับสูงสุดนั้น มักพบเจอในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีองค์กรที่มีภารกิจเฉพาะในการตรวจสอบ
คุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐ เช่น
• Office of Regulatory Review ในออสเตรเลียซึ่งอยู่ภายใต้ Productivity
Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและ
มาตรการในการกํากับดูแลที่เหมาะสมแก่รัฐบาลในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
• Regulatory Control Council ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีในเยอรมนี หรือ
• Office of Information and Regulatory Affairs ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
11
สํานักงานที่อยู่ภายใต้ Office of Management and Budget
ประเทศกําลังพัฒนาส่วนมากยังไม่มีหน่วยงานในลักษณะดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการ
ตรวจสอบความจํ า เป็ น ในการออกกฎหมายและคุ ณ ภาพของกฎหมายยั ง มิ ใ ช่ ป ระเด็ น ที่ รั ฐ ให้
ความสําคัญเพียงพอที่จะจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ
11

Jacobzone, Stephane et al (2007), Indicators of Regulatory Management Systems, OECD Working Paper on
Public Governance 2007/4. OECD Publication doe:10.1787/112082475604, สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.oecd.org/gov/39954493.pdf, 26 December 2013.
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ย้อนกลับมาประเด็นของการนํา RIA
มาใช้ในประเทศกําลังพัฒนา ประสบการณ์ใน
ต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าการนํา RIA มาใช้จะได้รับความสําเร็จหากการดําเนินการดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ซึ่งมักมีเป้าหมายในการเปิดให้
ตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น สร้างมาตรฐานในการกํากับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และลดการทุจริตคอร์รัปชันในระบบเศรษฐกิจ การปฏิรูปดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับและมี
แรงผลักดันจากผู้นําระดับสูงสุดของรัฐบาล (Jacobzone 2007)
การศึกษาประสบการณ์ในการนํา RIA มาใช้ในประเทศกําลังพัฒนาในส่วนต่อไปแบ่งได้เป็น
สองส่วน ส่วนแรกจะเป็นการศึกษาประสบการณ์ในประเทศสมาชิกของเอเปก12 ซึ่งจะครอบคลุมถึง
กรณีศึกษาของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Economies หรือ NIEs) ซึ่งได้แก่
ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และ ไต้หวันด้วย แม้บางประเทศ เช่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ จะ
มีสถานภาพเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็ตามจากระดับรายได้ของประชากรที่สูง แต่เนื่องจากประเทศ
เหล่านี้ซึ่งล้วนอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ต่างจากประเทศ
ไทยมากเท่าใดนักเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วในตะวันตก ทําให้ประสบการณ์ของประเทศเหล่านี้
มีประโยชน์ต่อประเทศไทย และส่วนที่สองเป็นประสบการณ์ของประเทศในทวีปแอฟริกา

3.2 ประสบการณ์ในการนํา RIA มาใช้ในกลุ่มประเทศเอเปก
รายงาน Good Regulatory Practices in APEC Member Economies – Baseline
Study ที่จัดทําขึ้นโดย Scott Jacobs ให้แก่ APEC Committee on Trade and Investment
Committee on Standard and Conformance เมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้ประเมินคุณภาพของ
กระบวนการออกกฎ ระเบียบของประเทศสมาชิกเอเปกทั้ง 21 ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทย13 โดย
การเปรียบเทียบกับมาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีของเอเปกและกลุ่มประเทศ OECD
(Good
Regulatory Practices ของ APEC/OECD) ขอบเขตในการประเมินรวมถึง (1) กระบวนการทาง
นิติบัญญัติ (rule making activity) (2) การจัดทํา RIA และ (3) กระบวนการรับฟังความเห็นของ
12

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) เป็นกลุ่มความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค์ มุ่งเน้นความเจริญเติบโตและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค และผลักดันให้การเจรจาการค้าหลายฝ่าย รอบอุรุกวัย ประสบผลสําเร็จ สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่
สมาชิกเอเปกให้แก่กัน จะมีผลต่อผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกเอเปกด้วย สมาชิกประกอบด้วย 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย
บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์
ปาปัวนิวกินี เปรู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
13
เอกสารดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ aimp.apec.org/documents/2011/SOM/CSOM/11_csom_032.pdf
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สาธารณะ (Public consultation mechanisms) ในส่วนของการประเมินการนํา RIA มาใช้นั้นให้
ความสําคัญแก่
9 การกําหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการนํา RIA มาใช้
9 ความสมบูรณ์ของรายงาน RIA โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินผลประโยชน์และ
ต้นทุนของทางเลือกอื่นๆ รวมถึงทางเลือกที่จะไม่ออกกฎหมายด้วย
9 การมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน RIA
ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการนํา RIA ไปใช้ในประเทศกําลังพัฒนาในรายงาน
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าแม้ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศมีข้อบังคับให้ต้องมีการจัดทํา RIA ใน
การเสนอกฎหมาย แต่คุณภาพของ RIA มีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศกําลังพัฒนา
• ขาดข้อมูล
• ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทํา RIA
• ขาดความตระหนักถึงความสําคัญในการทํา RIA และ
• ขาดกระบวนการในการกําหนดนโยบายหรือตรากฎหมายที่ให้ความสําคัญแก่ข้อมูล
เชิงประจักษ์ (evidence based) และขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง14
การออกแบบ RIA มาปรับใช้กับประเทศกําลังพัฒนาจึงต้องคํานึงถึงข้อจํากัดเหล่านี้ มิฉะนั้น
แล้วการมี RIA ที่ไม่สอดคล้องกับขีดความสามารถขององค์กรและข้อมูลที่มีอยู่จะทําให้หน่วยงาน
ราชการพยายามหลีกเลี่ยงแทนที่จะส่งเสริมการใช้ RIA อย่างไรก็ดี แม้คุณภาพของ RIA ที่ประเทศ
กําลังพัฒนาจัดทําขึ้นมาจะไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก รายงานชิ้นนี้ยืนยันว่า การมี RIA ยังคงเป็นสิ่งที่
จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เพราะ RIA ส่งเสริมให้มีการใช้หลักฐานและข้อมูล
เชิงประจักษ์ในการตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งในการกําหนดนโยบายที่มีคุณภาพของภาครัฐ
นอกจากนี้แล้ว รายงานชิ้นนี้ยังเห็นว่าประเทศกําลังพัฒนาจะได้ประโยชน์จากการมี RIA
มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ใช่เป็นเพราะว่าประเทศกําลังพัฒนามีกฎระเบียบในการกํากับดูแล
มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแต่เป็นเพราะว่า

14

Darren Welch and Richard waddington, 2005, Introducing Regulatory Impact Assessment (RIA) in Developing
Countries: The Case of Uganda สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/80/Session3.4WaddingtonDoc.pdf 26 December 2013.
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1. ประเทศกําลังพัฒนามักจะออกกฎหมายที่มีผลในการบิดเบือนกลไกตลาดเนื่องจาก
แนวทางในการบริ ห ารจัด การระบบเศรษฐกิ จมักให้ค วามสํา คั ญ แก่ บ ทบาทของ
ภาครัฐมากกว่ากลไกตลาด
2. การบังคับใช้กฎหมายในประเทศกําลังพัฒนามักไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ ข องกฎหมายทํ า ให้เ กิดต้ น ทุน แก่ เ ศรษฐกิจ หรื อ สัง คม เช่น การใช้
ดุลยพินิจของผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าของสาธารณะ
3. โครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาเปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว ทํ า ให้ ก ฎหมายที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ไม่ เ หมาะสม การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่
“ล้าสมัย” เหล่านี้กลายเป็นต้นทุนที่ประเทศกําลังพัฒนาต้องแบกรับ ตัวอย่างเช่น
กฎหมายที่ ใ ห้ อํ า นาจผู ก ขาดแก่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ อาจไม่ เ หมาะสมกั บ สภาพตลาดใน
ประเทศที่เอื้อให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันได้อย่างเสรี
4. ประเทศกําลังพัฒนามักมีหลักนิติธรรม (rule of law) ที่อ่อนแอและศักยภาพของ
ภาคราชการมี จํ า กั ด ทํ า ให้ ส ภาพแวดล้ อ มในการประกอบธุ ร กิ จ มี ทั้ ง ต้ น ทุ น และ
ความเสี่ยงที่สูง
การศึ กษาในส่ วนนี้ จะให้ความสําคัญแก่ประสบการณ์ ในประเทศกําลังพัฒนาในการ (1)
ออกแบบ RIA ที่คํานึงถึงข้อจํากัดต่างๆ ที่ได้กล่าวมา และ (2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนํา
RIA ที่ออกแบบไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการออกแบบ RIA ในประเทศไทย
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการนํา RIA มาใช้ในประเทศที่กําลังพัฒนาและ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในรายงานชิ้นนี้ตามรายละเอียดข้อมูลรายประเทศที่ได้สรุปไว้ในตารางที่
3.1 พบว่า RIA เป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่มีการนํามาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของกฎหมาย หากแต่
ไม่ใช่เครื่องมือเดียว บางประเทศอาจมีการนํากลไกหรือมาตรการอื่นซึ่งมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับ RIA
แต่ต่างกันที่รูปแบบมาบังคับใช้ แม้ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสมาชิก OECD มีการนํา RIA
มาใช้ในการตรวจสอบความจําเป็นและความเหมาะสมในการออกกฎหมายเกือบทุกประเทศ แต่
ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีข้อจํากัดด้านประสบการณ์และด้านทรัพยากรที่สามารถใช้ในการจัดทํา RIA
หลายประเทศยังไม่มีกฎหมายที่บังคับให้มีการจัดทํารายงาน RIA ในการเสนอกฎหมาย หากแต่มี
กลไกอื่นๆ ที่ช่วยในการกลั่นกรองคุณภาพของกฎหมาย เช่น
• การกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (public
consultation)
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม่บางประเทศอาจไม่มีการนํา RIA มาใช้
หากแต่ มี ก ระบวนการในการกลั่ น กรองคุ ณ ภาพของกฎหมายโดยการรั บ ฟั ง และแลกเปลี่ ย น
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ความคิดเห็นกับสาธารณชน เช่น ในกรณีของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเป็น
ประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดจากรายงาน Doing Business Report ของธนาคารโลก เป็นเวลา 7 ปี
ติดต่อกันตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – 2555 จากการที่มีกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุด แม้
สิงคโปร์จะไม่มีกฎหมายบังคับให้มีการจัดทํารายงาน RIA หรือแม้กระทั่งกฎระเบียบที่กําหนดให้
หน่วยงานราชการต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะมีการออกกฎหมาย หากแต่รัฐบาลเล็งเห็น
ความสําคัญและความจําเป็นในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสีย จึงเป็น
แนวทางปฏิบัติที่จะมีการจัดรับฟังความเห็นสองรอบก่อนที่จะมีการออกกฎระเบียบใด รอบแรกจะ
เป็นการรับฟังความคิดเห็นความจําเป็นและทางเลือกต่างๆ ก่อนที่จะมีการร่างกฎหมายและรอบที่สอง
เป็นการรับฟังความคิดเห็นเมื่อมีการร่างกฎหมายแล้ว
นอกจากนี้ แ ล้ ว รั ฐ บาลยั ง ให้ ค วามสํ า คั ญ แก่ ค วามโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น การโดยมี
ข้อกําหนดให้มีการเปิดเผยร่างกฎหมายก่อนและหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเว็บไซต์
วิธีการดังกล่าวอาจเหมาะสมสําหรับประเทศที่มีขนาดเล็ก จํานวนประชากรน้อย จึงสามารถเข้าถึง
ประชากรส่วนมากได้โดยการจัดเวทีความคิดเห็น การสํารวจความเห็น ฯลฯ
• การทํางานร่วมกับภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด
ฮ่องกงซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าลงทุนเป็นประเทศที่สองรองลงมาจากสิงคโปร์ในปี
พ.ศ. 2555 มีโครงสร้างลักษณะทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับสิงคโปร์แต่ไม่มีกฎหมายที่บังคับให้มี
การจัดทํารายงาน RIA เช่นเดียวกัน หากแต่ฮ่องกงมีกระบวนการในการตรวจสอบและทบทวน
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้คณะกรรมการของภาคเอกชนที่
มีชื่อว่า Business Facilitation Advisory Committee คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้นําเสนอ
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุ ร กิจต่ อภาครัฐ ที่น่าสนใจคือคณะกรรมการดั งกล่าวมี
Economic Analysis and Business Facilitation ซึ่งมีหน่วยงานของภาครัฐเป็นฝ่ายเลขานุการที่
พร้ อ มตอบสนองข้ อ เสนอของภาคธุ ร กิ จ ทํ า ให้ ก ารทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนมี
ประสิทธิภาพ
สิงคโปร์มีรูปแบบการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนเช่นกัน ภายใต้
คณะกรรมการที่มีชื่อว่า Pro-enterprise Panel ซึ่งมีเป้าหมายในการลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนโดยเฉพาะ คณะทํางานดังกล่าวมีเลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนเป็นประธานและมีตัวแทนของภาคธุรกิจเป็นกรรมการ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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• การมีโครงการเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทบทวน (review) คุณภาพของกฎหมายที่มี
อยู่เดิม
ประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศมีการนํา RIA มาใช้ในโครงการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของกฎหมายที่มีอยู่เดิม อนึ่ง RIA มิได้เป็นเครื่องมือเฉพาะในการกลั่นกรองร่างกฎหมายใหม่
หากแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงหรือทบทวนความจําเป็นในการมีกฎหมายเดิมด้วย
โดยขั้นตอนที่ดําเนินการมี 3 ขั้นตอนได้แก่ สร้างฐานข้อมูลกฎหมายหรือระเบียบทางปกครองที่
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ – การทบทวน – การยกเลิก (inventory – review – eliminate) วิธีการ
ในการ “โละ”
กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคดั งกล่าวเรี ยกว่าวิธีการแบบกิโยติ น “guillotine
approach”
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม่บางประเทศที่ให้ความสําคัญแก่การลด
กระบวนการและขั้นตอนของภาครัฐ ที่ ไม่มีประสิทธิ ภาพ มั กมีการริเริ่ มโครงการในการทบทวน
กฎหมายหลักและกฎหมายรองโดยใช้วิธีการแบบกิโยติน ในบางประเทศจะมีการดําเนินการที่มี
ลักษณะเป็นโครงการเฉพาะกิจที่ทําเป็นครั้งๆ (ad hoc) หรือที่ทําเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
ประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศแรกที่มีการทบทวนกฎหมายครั้งใหญ่
ในช่วงปี พ.ศ. 2548 หลังจากการเข้าร่วมเป็นภาคีของเขตการค้าเสรีทวีปอเมริกาเหนือหรือ NAFTA
ซึ่งมีสมาชิก 3 ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก ในปี พ.ศ. 2547 การดําเนินการ
ดังกล่าวส่งผลให้มีการยกเลิกกฎระเบียบการกํากับดูแลเกือบครึ่งหนึ่งและมีการปรับปรุงกฎระเบียบที่
เหลือให้มีความกระชับและง่ายขึ้น ตั้งแต่นั้นมา การตรวจสอบคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐ
กลายเป็นเสาหลักที่สําคัญของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของเม็กซิโก
ประเทศเกาหลี ใ ต้ ซึ่ ง เป็น ประเทศอุ ต สาหกรรมใหม่มี ก ารทบทวนกฎหมายครั้ งใหญ่ ใ นปี
พ.ศ. 2541 โดยมีการทบทวนกฎกติกาการกํากับดูแลของภาครัฐถึง 11,000 ฉบับ ในช่วงเวลา 11
เดือน ซึ่งส่งผลให้มีการยกเลิกกฎระเบียบในการกํากับดูแลที่ทบทวนถึงครึ่งหนึ่ง
เวียดนามมีโครงการทบทวนกฎหมายครั้งใหญ่ในลักษณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2550-2553
โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานระหว่างประเทศจํานวนมาก ได้แก่ สภาหอการค้า
สหรัฐอเมริกา (AmCham) สภาหอการค้ายุโรป (EuroCham) บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ
(International Finance Corporation) สํานักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของเกาหลี
(KOTRA) และ สมาคมการค้าของเอกชนอีก 13 สมาคม โดยมีการทบทวนกระบวนการทางปกครอง
ทั้งหมด 6,000 กระบวนการ ซึ่งหลังจากโครงการสิ้นสุดลงแล้วในระยะเวลา 2 ปี มีการยกเลิก
ประมาณร้อยละ 10 และมีการปรับปรุงให้กระชับและง่ายขึ้นอีก ร้อยละ 77 ของจํานวนกระบวนการ
ทางปกครองที่ทบทวนทั้งหมด การดําเนินการดังกล่าวสามารถประหยัดต้นทุนให้แก่ประเทศได้ถึง
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4 พันล้านบาทต่อปี ความสําเร็จของโครงการทําให้เวียดนามจัดตั้งหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการศึกษา
ทบทวนกฎหมายโดยเฉพาะขึ้นมา เรียกว่า Administrative Procedure Control Agency
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม่อื่นๆ เช่น ฮ่องกง เม็กซิโก และ มาเลเซีย
มีกระบวนการในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในกรณีของฮ่องกง
กระบวนการดังกล่าวจะดําเนินการโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการเอื้ออํานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ (Business Facilitation Advisory Committee) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้า
นี้ ในขณะที่ประเทศมาเลเซียก็มีหน่วยงานในลักษณะดังกล่าวที่เรียกว่า PEMUDAH (Special Task
Force to Facilitate Business) ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบธุ ร กิ จ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษดั ง กล่ า วซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว แทนจากทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนขึ้นโดยตรงกับนายกรัฐมนตรี ในช่วงแรก หน่วยงานดังกล่าวจะให้ความสําคัญเฉพาะกับ
กระบวนการและขั้นตอนที่มีการประเมินในรายงาน Doing Business ของธนาคารโลกทําให้มาเลเซีย
สามารถขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 12 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นที่ 6 ในปีล่าสุด
• การกําหนดให้กฎหมายทุกฉบับมีอายุ (sunset clause)
เพื่อให้กฎหมายทุกฉบับได้รับการทบทวนความเหมาะสมอย่างเป็นระบบ ประเทศเกาหลีใต้
กํา หนดให้ ก ฎหมายทุ กฉบั บมี อ ายุ ซึ่ง จะต้อ งมาทบทวนเป็น ระยะว่ า สมควรที่ จ ะต่ อ อายุ หรื อ ไม่
ในช่วงแรกนั้น ใช้บังคับเฉพาะกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ แต่ต่อมาได้ขยายขอบเขตในการบังคับใช้
ให้ครอบคลุมกฎหมายที่มีอยู่เดิมด้วย
ในออสเตรเลียก็เคยมีการเสนอให้กฎหมายที่ไม่ได้รับเสียง
สนับสนุนในรัฐสภามากกว่าสามในสี่ (super majority) ให้มีอายุห้าปีเพื่อที่จะมีการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย
ตารางที่ 3.1 การส่งเสริม “การกํากับดูแลที่ดี” ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่
ประเทศ

RIA บังคับตาม
กฎหมายหรือไม่

เป้าหมายในการปฏิรูปกฎหมาย

กลไกอื่น

ไม่มี
ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนยึด
หลักการว่ากฎระเบียบของรัฐจะต้องไม่เป็น
การแทรกแซงการตัดสินใจของภาคเอกชน

ไม่มี
- มีการจัดตั้ง Business Difficulties
Resolution Centre ซึ่งเป็นศูนย์ที่รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบของภาครัฐ
- มีการออกมาตรการเพื่อผ่อนปรนการบังคับใช้
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจเป็นการชั่วคราว Temporary
Regulatory Relief เพื่อเป็นการลดต้นทุนของ
การประกอบธุรกิจและส่งเสริมการลงทุน

ทวีปเอเชีย
จีน
เกาหลีใต้

ไม่
ใช่

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ประเทศ

RIA บังคับตาม
กฎหมายหรือไม่

เป้าหมายในการปฏิรูปกฎหมาย

กลไกอื่น
-

ไต้หวัน

ใช่

ฮ่องกง

ไม่

เวียดนาม

ใช่

มาเลเซีย

ไม่

สิงคโปร์

ไม่
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มีการจัดตั้ง Regulatory Reform Task
Force (RRTF) ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นหน่วยปฏิบัติงานร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนที่มีภารกิจในการเชื่อมโยงปัญหาที่ภาค
ธุรกิจประสบกับการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
ของหน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงต่างๆ
ปรับปรุงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
มี ก ารให้ ร างวั ล แก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ขั้ น ตอนที่
โดยอิงกับรายงาน Doing Business Report โปร่ ง ใสและเปิ ด ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มใน
ของธนาคารโลก
กระบวนการจัดทํา RIA
ตรวจสอบนโยบายของภาครัฐว่าไม่เป็นการ
• ฝ่ายบริหารมีระเบียบภายในที่กําหนดให้การ
สร้างภาระให้แก่ภาคธุรกิจโดยไม่จําเป็น
นําเสนอนโยบายและร่างกฎหมายของ
หน่วยงานของภาครัฐต้องมีการประเมินผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ
(partial RIA)
• Business Facilitation Advisory
Committee เป็นคณะกรรมการภาคเอกชนที่
ทําหน้าที่ในการเสนอกฎหมายที่รัฐควรทบทวน
คณะกรรมการดังกล่าวมี Economic
Analysis and Business Facilitation Unit
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้สังกัด
กระทรวงการคลังเป็นสํานักงานเลขานุการ
ไม่มี
• มีกฎระเบียบที่กําหนดให้ กระทรวง องค์กร
ปกครองจังหวัด และ เทศบาลต้องทบทวน
ความเหมาะสมของกระบวนการทางปกครอง
ของตน (Decree on Controlling
Administrative Procedure)
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
• มีการจัดตั้ง PERMUDAH ซึ่งเป็นหน่วยงานกึ่ง
ของภาคเอกชน โดยให้ความสําคัญใน
รัฐกึ่งเอกชนที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมความ
เบื้องต้นแก่กฎระเบียบที่มีการร้องเรียน และ
สะดวกและรวดเร็วในสภาพแวดล้อมในการ
กฎ ระเบียบที่มีการประเมินในรายงาน
ประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
Doing Business ของธนาคารโลก
ไม่มี
• มีการจัดตั้ง Smart Regulation Committee
ในส่วนราชการเพื่อทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย และ ส่งเสริมกระบวนการในการร่าง
กฎหมายที่ดีตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมการดังกล่าวได้ทบทวนกฎระเบียบ
ทั้งหมด 19,400 ฉบับในช่วงปี พ.ศ. 2545 2550 และในปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนของ
การทบทวนระยะที่สอง

บทที่ 3 การศึกษาประสบการณ์ในการบังคับใช้ RIA ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม่
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ประเทศ

ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ทวีปอเมริกา
ชิลี

RIA บังคับตาม
กฎหมายหรือไม่

ไม่
ไม่

เป้าหมายในการปฏิรูปกฎหมาย

ไม่มี
ไม่มี

กลไกอื่น
• มีการจัดตั้ง Pro-enterprise Panel ซึ่งมี
เป้าหมายในการลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
โดยเฉพาะ คณะทํางานดังกล่าวมีเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นประธาน
และมีตัวแทนของภาคธุรกิจเป็นกรรมการ
ไม่มี
• ในระดับเทศบาลมีการนํา RIA มาใช้บ้าง

ไม่

ปรับปรุงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
กฎหมายที่รอการบังคับใช้กับธุรกิจขนาดกลางและ
โดยอิงกับรายงาน Doing Business Report ขนาดย่อมต้องมีการประเมินต้นทุนที่ SMEs ต้อง
แบกรับ (partial RIA)
เม็กซิโก
ใช่
การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ที่มา: OECD (2012) Sustainability in Impact Assessments: A Review of Impact Assessment System: selected OECD
countries and the European Union. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/Sustainability%20in%20impact%20assessment%20SG-SD(2011)6-FINAL.pdf 26 December 2013.

กล่าวโดยสรุป ประเทศกําลังพัฒนาส่วนมากยังไม่มีการนํา RIA มาบังคับใช้ ต่างจากประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ คือ ไต้หวันและเกาหลีใต้ อย่างไรก็ดี การมีกฎหมายที่บังคับให้ต้องมีการจัดทํา RIA
มิได้เป็นปัจจัยที่กําหนดคุณภาพของกฎหมาย หากการนํา RIA มาใช้เป็นผลของการผลักดันของ
บุคคลกลุ่มเล็กๆ ที่มิได้มีอํานาจในระดับนโยบาย และมิได้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมซึ่งได้รับการสนับสนุนของฝ่ายการเมือง
อย่างชัดเจน
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ว่า การนํา RIA มาใช้ในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศมี
แต่ชื่อหากแต่มิได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 3.2 ว่า ประเทศบางประเทศที่
ได้รับการจัดอันดับว่ามีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจโดยธนาคารโลกยังไม่มีกฎหมายที่บังคับ
ให้ต้องทํา RIA ในขณะเดียวกัน ประเทศบางประเทศที่มีกฎหมายดังกล่าวกลับได้รับการจัดอันดับใน
ลําดับท้ายๆ อย่างไรก็ดีการจัดลําดับดังกล่าวอาจไม่สะท้อนคุณภาพของการกํากับดูแลของภาครัฐใน
ภาพรวม เนื่ อ งจากกรอบในการประเมิ นคุณ ภาพของกฎหมายดั งกล่า วจํา กัด เฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทําให้ประเทศที่มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้โดยเฉพาะอาจ
ได้รับการประเมินที่ดีขึ้น เช่น มาเลเซีย และ ไต้หวัน เป็นต้น หากแต่คุณภาพกฎหมายอื่นๆ อาจไม่ได้
รับการพัฒนาในลักษณะเดียวกัน ส่วนประเทศที่นํา RIA มาใช้โดยไม่ได้มุ่งเป้าไปที่กฎหมายที่มีการ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ประเมินโดยรายงาน Doing Business เช่น เม็กซิโก หรือ เวียดนาม อาจได้รับการจัดอันดับท้ายๆ ซึ่ง
ไม่ส ะท้อนคุณ ภาพของการกํากับดูแลของประเทศในภาพรวมที่ดีขึ้น อย่างไรก็ ดี ดัชนี ชี้วัดของ
Doing Business ยังคงเป็นข้อมูลที่นักลงทุนใช้อ้างอิงในการตัดสินใจทางธุรกิจ
ตารางที่ 3.2 การจัดอันดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจจากรายงาน Doing Business
ปี พ.ศ. 2556
ลําดับ - ประเทศ
1. สิงคโปร์
2. ฮ่องกง
8. เกาหลีใต้
12. มาเลเซีย
16. ไต้หวัน
18. ไทย

มี RIA หรือไม่
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี

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

มี RIA หรือไม่
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

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

การศึกษารูปแบบและวิธีการในการนํา RIA มาใช้ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ซึ่งเป็นสมาชิกเอเปกทั้ง 5 ประเทศได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย เม็กซิโก
และ เวียดนามตามที่ได้สรุปโดยสังเขปในตารางที่ 3.3 พบว่า ส่วนมากกฎหมายที่กําหนดให้มีการ
จั ด ทํ า รายงาน RIA
มิ ไ ด้ มี ก ารแยกแยะระหว่ า งกฎหมายหลั ก และกฎหมายรอง
ซึ่งต่างจากในกรณีของประเทศไทยที่กําหนดให้มีการทํา RIA เฉพาะร่างพระราชบัญญัติที่ผ่าน
การพิจารณาของ ครม. เท่านั้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อจํากัดของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดทํา
รายงาน RIA ซึ่งมีความซับซ้อน ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม่ส่วนมากมักจะ
จํากัดการทํารายงาน RIA เฉพาะกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาเท่านั้นในเบื้องต้น เช่น ไต้หวัน และ เวียดนาม
เม็กซิโกกําหนดว่ากฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเท่านั้นที่ต้องทํา RIA สําหรับเกาหลีใต้นั้นได้
ออกแนวทางปฏิบัติในการทํารายงาน RIA ซึ่งระบุว่า กฎหมายที่มี “ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีนัยสําคัญ” เท่านั้นที่ต้องทํา RIA ซึ่งหมายถึงกฎหมายที่มีผลกระทบดังต่อไปนี้15
o มีผลกระทบที่มีมูลค่าเกิน 10,000 ล้านวอน หรือ ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี
o มีผลกระทบต่อประชาชนตั้งแต่ 1 ล้านคนขึ้นไป
15

OECD (2012) Sustainability in Impact Assessments: A Review of Impact Assessment System: selected OECD
countries and the European Union. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/Sustainability%20in%20impact%20assessment%20SG-SD(2011)6-FINAL.pdf 26 December 2013.
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o มีผลในการจํากัดการแข่งขันในตลาด
o มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานสากล
สําหรับความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงาน RIA นั้น พบว่า มี 3 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้
ไต้หวัน และเม็กซิโก ที่มีคู่มือการจัดทํารายงาน RIA ซึ่งกําหนดให้มีการประเมินผลประโยชน์และ
ต้ น ทุ น ของการกํ า กั บ ดู แ ลของภาครั ฐ ที่ ค รอบคลุ ม ทางเลื อ กอื่ น ๆ ด้ ว ยเพื่ อ ที่ จ ะสามารถใช้ ใ น
การพิจารณาเปรียบเทียบกับทางเลือกที่มีการนําเสนอ อย่างไรก็ดี ทั้ง 3 ประเทศที่กล่าวมาไม่มี
ข้อกําหนดว่าจะต้องมีการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือกในกรณีที่รัฐไม่ออกกฎหมาย
ด้วยหรือที่เรียกว่า baseline assessment ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาความจําเป็นและ
ความคุ้ม ค่าในการที่ รัฐ เข้าไปแทรกแซงก่อนที่จะมีการประเมินและเปรี ยบเทียบความคุ้มค่ าของ
รูปแบบต่างๆ ของการแทรกแซงของภาครัฐ
ประเทศไทยกับเวียดนามเป็น 2 ประเทศที่ไม่มีข้อกําหนดดังกล่าว ในกรณีของประเทศไทยนั้น
มีเพียงการตั้งคําถามว่ามีทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายหรือไม่
ซึ่งหน่วยงานราชการส่วนมากจะตอบว่า “ไม่มี” โดยไม่ได้มีการเสนอรายละเอียดใดๆ ประกอบ
สุดท้าย ในส่วนของโครงสร้างสถาบันนั้น พบว่าประเทศที่ให้ความสําคัญแก่กระบวนการและ
ขั้นตอนในการจัดทํา RIA มักมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อผลักดัน ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพของการทํา RIA ของหน่วยงานราชการ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ และ เม็กซิโก เป็นต้น ประเทศ
เกาหลีใต้มีหน่วยงานที่เรียกว่า Regulatory Research Centre (RRC) ซึ่งอยู่ภายใต้ Korean
Institute of Public Administration (KIPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของภาครัฐเกี่ยวกับแนวทาง
การปรับปรุงการบริหารจัดการของภาครัฐ นอกจากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับ RIA ทั้ง
หมดแล้ว RRC ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูล RIA อีกด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เกาหลีใต้เปิดเผยเอกสาร
ที่เกี่ยวกับ RIA ทั้งหมดต่อสาธารณชนเพื่อให้การดําเนินการมีความโปร่งใสมากขึ้น RRC จึงเปิดเผย
เอกสารทั้งหมดในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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ตารางที่ 3.3 รูปแบบ RIA ที่นํามาใช้ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ประเทศ

มีการใช้ RIA กับกฎหมาย
หลักหรือกฎหมายรอง

รายงาน RIA ต้องมีการ
ประเมินทางเลือกอืน่ ๆ
หรือไม่

มีหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของ RIA
หรือไม่

เกาหลีใต้

ร่างกฎหมายทุกลําดับชั้น

คู่มือการจัดทํารายงาน RIA
ระบุว่าต้องมีการประเมิน
ทางเลือกอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบด้วย

Regulatory Research Centre ซึ่งอยู่ภายใต้
Korean Institute of Public Administration
(KIPA) เป็นหน่วยงานที่สามารถจัดทํารายงาน
RIA แทนหน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมายได้ และ
เปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย
ทั้งหมดต่อสาธารณชนในเว็บไซต์

ไต้หวัน

ร่างกฎหมายทุกลําดับชั้นแต่
เริ่มจากกฎหมายที่ต้องผ่าน
รัฐสภาในการพิจารณาเท่านั้น

คู่มือการจัดทํารายงาน RIA
ระบุว่าต้องมีการประเมิน
ทางเลือกอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบด้วยหากแต่ไม่ได้
ระบุถึงทางเลือกที่รัฐจะไม่
กํากับดูแล (baseline
assessment)

ไม่มี

ไทย

ร่างกฎหมายที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ไม่ได้กําหนด เพียงตั้งคําถาม
ว่ามีทางเลือกอื่นที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

ไม่มี

เม็กซิโก

ร่างกฎหมายทุกลําดับชั้นที่ทํา
ให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย

คู่มือการจัดทํารายงาน RIA
ระบุว่าต้องมีการประเมิน
ทางเลือกอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบด้วย

COFEMER หน่วยงานที่จัดทํา public hearing
และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทํา RIA ทั้งหมด
ให้แก่สาธารณชน รวมทั้งทําหน้าที่ในการ
ตรวจสอบรายงาน RIA ด้วย

เวียดนาม

ร่างกฎหมายทุกลําดับชั้นที่
ออกโดยระดับท้องถิ่น ใน
เบื้องต้นเน้นเฉพาะร่าง
กฎหมายที่ต้องผ่าน สภา
แห่งชาติ (National
Assembly) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ

ไม่ได้กําหนด

ไม่มีหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของ รายงาน
RIA แต่มีหน่วยงานที่เรียกว่า Administrative
Procedures Control Agency มีหน้าที่ในการ
เสนอแนะรัฐบาลเกี่ยวกับการตรวจสอบ
กระบวนการและขั้นตอนทางปกครองที่ควรมีการ
ทบทวน และ เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการ
ฐานข้อมูลกฎระเบียบทางปกครองทั้งหมดของ
ประเทศ

ที่มา: OECD (2012) Sustainability in Impact Assessments: A Review of Impact Assessment System: selected OECD
countries and the European Union. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/Sustainability%20in%20impact%20assessment%20SG-SD(2011)6-FINAL.pdf 26 December 2013.
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สําหรับประเทศเม็กซิโกนั้นได้มีการจัดตั้งหน่วยงานในลักษณะเดียวกันที่เรียกว่า COFEMER
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วย
วิธีการทางปกครองของเม็กซิโกในปี พ.ศ. 2543 หน่วยงานดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่เป็น
นักกฎหมายและนักเศรษฐศาสตร์ประมาณ 60 ราย มีเป้าประสงค์ในการสร้างความโปร่งใสให้แก่การ
บริหารจัดการของภาครัฐ และมีหน้าที่ในการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทํา RIA ทั้งหมดให้แก่สาธารณชน รวมทั้งทําหน้าที่ในการตรวจสอบรายงาน RIA
ด้วยในลักษณะเดียวกับ RRC ในเกาหลีใต้ ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองของเม็กซิโก หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ต้องการออกกฎกติกาในการกํากับดูแลจะต้องได้รับ
ข้อคิดเห็นจาก COFEMER ก่อนจึงจะประกาศใช้ได้
รายงานผลการประเมินระบบการบริหารการกํากับดูแลของภาครัฐของ OECD
ในปี
พ.ศ. 255216 จัดให้เม็กซิโกและเกาหลีใต้เป็นประเทศสมาชิกที่มีสถาบันที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการการปฏิรูปการกํากับดูแลเป็นที่ 5 และที่ 7 จากสมาชิกทั้งหมด 30 ประเทศ การศึกษาใน
รายละเอียดของการนํา RIA มาใช้ในสองประเทศนี้พบว่า ความสําเร็จเกิดจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน
และมีแรงสนับสนุนจากการเมืองซึ่งเป็นผู้กําหนดนโยบายอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
ในกรณีของเกาหลีใต้นั้น มีการนํา RIA มาใช้หลังวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชียในปี
พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
และระบบการเงินในลักษณะเฉพาะเจาะจง การนํา RIA มาใช้ดําเนินการไปพร้อมกับการปฏิรูประบบ
ราชการครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้ซึ่งต้องการจะเปลี่ยนทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการจากการมองว่าตน
เป็นผู้ปกครองมาเป็นผู้ที่อํานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจซึ่งเป็นหัวจักรของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดทํารายงาน RIA จึงให้ความสําคัญแก่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุ ร กิ จ และ การเปิ ด เสรี ต ลาดสิ น ค้ า บริ ก ารและการลงทุ น มากกว่ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อมหรือประเด็นทางสังคมอื่นๆ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกล่องข้อมูลที่ 1)

16

OECD Regulatory Policy Committee (2009) Indicators of Regulatory Management Systems.
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กล่องข้อมูลที่ 1 การปฏิรูปการกํากับดูแลในเกาหลีใต้
เกาหลีใต้ริเริ่มปฏิรูปกฎหมายของประเทศ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของประเทศ (The
country constituted the Regulatory Reforms Committee: RRC) หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งส่งผลให้
เกิดภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2541 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเกาหลีใต้ลดลงถึงร้อยละ 7
ในระยะเริ่มต้นของการปฏิรูปกฎหมาย จากจํานวนกฎระเบียบในปี พ.ศ. 2541 ทั้งหมด 10,544 ฉบับ ลดจํานวนลง
เหลือ 7,812 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2546 และมีจํานวนเพียง 5,112 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการดําเนินการของ
ภาคธุรกิจลดลงอย่างมาก เนื่องจากกฎระเบียบในการบริหารจัดการน้อยลง การดําเนินการง่ายขึ้น ลดเวลาและขั้นตอนในการ
ดําเนินงานได้มากถึงร้อยละ 40 นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการได้ถึง 10 เท่า
ความสําเร็จในการปฏิรูปกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาค
ธุรกิจ การเมือง และกลุ่มประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการในการดําเนินการของภาครัฐที่
ชัดเจน ในขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (RRC) เป็นผู้กําหนดทิศทางและการประสานงานโดยรวม รวมถึงการกํากับ
ดูแลเกี่ยวกับความซ้ําซ้อนของกฎระเบียบ และความไม่สอดคล้องกันของกฎระเบียบ และนโยบายระหว่างกระทรวง ด้วยการ
จัดทําร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
ในประเทศเกาหลีใต้ กระทรวงต้องร้องขอให้คณะกรรมการ RRC ดําเนินการตรวจสอบกฎระเบียบของกระทรวง
โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประเมินผลกระทบด้านกฎระเบียบ (Regulatory Impact
Assessment: RIA) และประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง ในกระบวนการดังกล่าว ประชาชน และองค์กรภาคเอกชน
สามารถส่งความเห็นไปยังคณะกรรมการ RRC ได้ เพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบกฎระเบียบของกระทรวง จากนั้น
คณะกรรมการ RRC จะนําเสนอประเด็นการตรวจสอบทั้งหมดไปยังคณะรัฐมนตรี สภา และสมัชชาแห่งชาติ เพื่อร่วม
พิจารณา
คณะกรรมการ RRC จะดําเนินการสํารวจความคิดเห็นทุกปี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้เชี่ยวชาญ
ในการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อนําผลที่ได้จากการสํารวจไปใช้ในการกําหนดทิศทาง นโยบายในการดําเนินงานในปีต่อไป

3.3 ประสบการณ์ในการนํา RIA มาใช้ในกลุ่มประเทศแอฟริกา
รายงานของ OECD Building an Institutional Framework for Regulatory Impact
Analysis ได้กล่าวถึงโครงการนําร่องในการนํา RIA ไปใช้ (pilot project) ในประเทศแอฟริกา
ตะวันออก ซึ่งได้แก่ ประเทศ ยูกันดา เคนยา แทนซาเนีย รวันดา และ แซมเบีย โดยมีกระทรวง
การพัฒนาระหว่างประเทศ (Department for International Development – DFID) ของ
สหราชอาณาจักรเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค เป้าประสงค์ของโครงการดังกล่าวแตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเทศ เช่น การจัดทํา RIA ในประเทศยูกันดามีเป้าประสงค์ 3 ประการได้แก่ (1) เพื่อลด
การทุจริตคอร์รัปชัน (2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายของรัฐ และ (3) เพื่อส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สามารถช่วยลดความยากจนโดยการส่งเสริมการกํากับดูแลที่เป็นประโยชน์
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แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และความเท่าเทียมในสังคม สําหรับโครงการในประเทศเคนยา
นั้น มีเป้าหมายที่ชัดเจนและแคบกว่ามาก คือ การปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบในการกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมสืบเนื่องจากการที่ได้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระกํากับดูแลกิจการดังกล่าวขึ้นมา
ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพของการกํากับดูแลในสามประเด็นคือ การเข้าถึงโครงข่าย
โทรคมนาคมของผู้ประกอบการ คุณภาพของบริการ และอัตราค่าบริการ
รายงานของสามองค์กรในเครือธนาคารโลก ได้แก่ IFC MIGA และ ธนาคารโลก (2010)17
เกี่ยวกับระบบอภิบาลของการกํากับดูแลในประเทศกําลังพัฒนาได้ทําการประเมินผลของโครงการ
เหล่านี้ซึ่งมีข้อสรุปสําคัญ 7 ประการซึ่งสามารถนํามาเป็นข้อคิดสําหรับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ที่มี
ดําริที่จะนํา RIA มาใช้
ประการแรก การปฏิรูประบบการกํากับดูแลในประเทศเหล่านี้มีความท้าทายมากกว่าใน
ประเทศ ที่เป็นสมาชิก OECD ซึ่งส่วนมากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากประเทศเหล่านี้ขาด
ระบบและกระบวนการในการตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายและการกําหนดนโยบายที่ดี RIA
สามารถ "ฝังตัว" และ "เติบโต" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยังไม่มีความพร้อมใน
การนํา RIA มาใช้ ความก้าวหน้าของโครงการนําร่องจึงจํากัดเฉพาะในส่วนของการรับฟังความเห็น
สาธารณะเท่านั้น ซึ่งเป็นพั ฒนาการในกระบวนการราชการของประเทศเหล่านี้โดยทั่วไป มิได้
เกิดจากโครงการ RIA เท่านั้น อย่างไรก็ดี กระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ใช้ยังไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก
เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมในเวทีสาธารณะดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรายย่อยที่ไม่สามารถ
เข้าถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการได้ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก็ยังไม่เป็นไปตามหลักการ
มาตรฐานที่มีการกําหนดไว้
ประการที่สอง ประเทศเหล่านี้ยังต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายอีกหลากหลายประการใน
ขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการ การกระจายอํานาจ การต่อสู้กับปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน การปรับปรุงกฎระเบียบในการกํากับดูแลภาคธุรกิจ ฯลฯ ทําให้ไม่สามารถทุ่มเทให้กับ
การปฏิรูปการกํากับดูแลของภาครัฐได้ นอกจากนี้แล้ว เนื่องจากการปฏิรูปในแต่ละเรื่องต่างมี
ความเกี่ยวโยงระหว่างกัน การประสานงานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ของการปฏิรูประบบการกํากับดูแล
ตัวอย่างเช่น ในประเทศเคนยาได้มีการริเริ่มระบบการประเมินผลการดําเนินงานมาใช้กับ
หน่วยงานราชการโดยรัฐมนตรีและปลัดแต่ละกระทรวงจะต้องกําหนดผลงานของหน่วยงานภายใต้
17

International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency, World Bank (2010), Regulatory
Governance in Developing Countries.
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บังคับบัญชาที่เป็นรูปธรรม แต่จวบจนปัจจุบัน ยังคงมีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงานมาใช้เฉพาะกับ
หน่ วยงานระดั บ บน ไม่ มี ก ารแปลงดั ชนี ดัง กล่ า วมาเป็ นดั ชนี ย่อ ยสํ าหรั บ หน่ วยงานระดั บ ปฏิบั ติ
การขาดข้อมูลการประเมินผลงานของหน่วยงานของภาครัฐทําให้ขาดข้อมูลสถิติที่สามารถนํามา
ประกอบในการจัดทํารายงาน RIA
ประการที่สาม หน่วยงานในแต่ละกระทรวงขาดแรงจูงใจที่จะนํา RIA มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกลั่นกรองคุณภาพของกฎระเบียบของตนเอง การ “รณรงค์” เกี่ยวกับผลประโยชน์ของ RIA มี
ผลเฉพาะในระยะสั้นหากพฤติกรรมในการตัดสินใจในระดับนโยบายยังไม่อิงกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตัวอย่างเช่นในประเทศยูกันดา เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับปฏิบัติขาดแรงจูงใจที่จะนํา RIA มาใช้
เนื่ อ งจากการตั ด สิ น ใจของรั ฐ บาลในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ หลายครั้ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ มู ล หลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ที่นําเสนอโดย RIA หากแต่เป็นไปตามดุลยพินิจของฝ่ายการเมือง
ประการที่สี่ โครงการนําร่องของทั้ง 5 ประเทศมิได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฏิรูป
ระดั บ ชาติ เช่ น การปฏิ รู ป ระบบราชการ ระบบสารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระบบ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการเพื่ อ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ฯลฯ หากแต่ เ ป็ น การ
ดําเนินการภายใต้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างเป็นเอกเทศเท่านั้น
ประการที่ห้า ประเทศเหล่านี้ประสบปัญหาในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานที่
ทําหน้าที่ในการผลักดัน RIA ทั้งนี้ ประเทศเคนยา ยูกันดา และแทนซาเนียได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ส่งเสริมการกํากับดูแลที่มีคุณภาพ (Better Regulation Unit) ภายใต้ความช่วยเหลือของรัฐบาล
ของสหราชอาณาจักร และกําลังมีการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวในอีก
สองประเทศ คือ รวันดาและแซมเบีย ประสบการณ์แสดงว่า หน่วยงานเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาล ในกรณีของประเทศยูกันดา หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณที่เพียงพอ ในกรณีของ
ประเทศแทนซาเนีย รัฐบาลไม่ได้ให้ความสําคัญแก่ภารกิจในการตรวจสอบคุณภาพของกฎระเบียบ
ของภาครัฐ ทําให้สุดท้ายแล้วหน่วยงานดังกล่าวกลับกลายเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหาร
โครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ แทนที่จะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้และคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพของกฎหมายแก่หน่วยงานราชการ การขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลทําให้หน่วยงานเหล่านี้
ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้
ประการที่หก ประเทศเหล่านี้ขาดข้อมูลที่จําเป็นในการทํา RIA ด้วยข้อจํากัดของข้อมูล วิธีการ
ประเมินต้นทุนและผลประโยชน์จะใช้ standard cost model ซึ่งเป็นการประเมินเฉพาะในส่วนของ
ต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐเท่านั้น มิได้มีการประเมินต้นทุนที่ภาคเอกชนหรือประชาชน
ต้องแบกรับ และไม่มีการประเมินผลประโยชน์ของการกํากับดูแลในเชิงปริมาณ ถึงกระนั้นการประมาณ
การณ์ยังอยู่บนข้อสมมติฐานหลายข้อเพราะขาดตัวเลขที่สามารถนํามาใช้ในการคํานวณที่แท้จริง
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อนึ่ง สิ่งที่ประเทศเหล่านี้ขาดคือ การกําหนดขั้นตอนในการยกระดับขีดความสามารถใน
การจัดทํารายงาน RIA
ที่มี คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มเก็บข้อมูลสถิติที่จํ าเป็นในเบื้องต้ น
การกําหนดวิธีการในการประมาณการณ์ณ์ที่ส มเหตุส มผล วิธีการในการหาข้ อมู ล การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับเทคนิคในการประเมิน ฯลฯ การขาดขั้นตอนเหล่านี้
ทําให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดทํารายงาน RIA ที่มีความซับซ้อนสูงได้ทําให้เกิดความท้อแท้
ประการสุดท้าย ประสบการณ์จากโครงการริเริ่มการนํา RIA มาใช้ใน 5 ประเทศนี้ชี้ให้เห็น
ถึงความจําเป็นในการจัดตั้งหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินความก้าวหน้า
เพื่ อ ที่ จ ะประเมิ น ผลกระทบของโครงการดั ง กล่ า ว และเพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นากรอบข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่
จําเป็นต้องใช้ในการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของการกํากับดูแลตั้งแต่ต้นของโครงการ ทั้งนี้
การประเมินนั้นจะต้องให้ความสําคัญกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหล่านี้ มิใช่
ต่อตัวแปรหรือตัวเลขที่ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคต้องการเพื่อจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของโครงการเท่านั้น

3.4 บทสรุป
การทบทวนประสบการณ์ในการนํา RIA
มาใช้ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่จากการศึกษาและรายงานต่างๆในอดีต พบว่า ประเทศที่ ได้รั บความสํ าเร็จ ใน
การปฏิรูปกระบวนการขั้นตอนในการออกกฎหมายนั้นต้องมีปัจจัยที่สนับสนุนบางประการ
ประการแรก การปฏิ รู ปกฎหมายซึ่ งมี RIA
เป็ นเสาหลั กนั้ น จะต้ องมี เป้าหมายใน
การดําเนินการที่ชัดเจน มิใช่เป็นไปตามกระแสความนิยมในต่างประเทศ หรือ มาจากการผลักดันของ
กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มิได้มีอํานาจในการกําหนดนโยบายของประเทศ เช่น องค์การระหว่าง
ประเทศ หรือ กลุ่มนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ (technocrat) ในบางยุคบางสมัยที่ไม่ได้รับการ
ตอบรับจากฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจํา
ตัวอย่างเช่นในกรณีของประเทศเม็กซิโก โครงการ “การกํากับดูแลที่ดี” ซึ่งมี RIA เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญนั้น เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในทุกรัฐบาลตั้งแต่กว่าสองทศวรรษมาแล้ว (ดูรายละเอียดในกล่องข้อมูลที่ 2)
การกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ไ ด้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความโปร่ ง ใสและคุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
หน่วยงานราชการ มิใช่เป็นยุทธศาสตร์โดยตัวเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์อื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน ฮ่องกงมีการ “ตรวจสอบ” ความเหมาะสมของการตัดสินใจของรัฐบาล
ในระดับ “นโยบาย” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติของ
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ประเทศเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ การประเมินความคุ้มค่าหรือคุ้มทุนของนโยบาย
หรือกฎระเบียบของภาครัฐอยู่ในวัฒนธรรมในการบริหารประเทศของรัฐบาลในประเทศเหล่านี้แล้ว
สําหรับในอีกหลายประเทศ เป้าหมายในการทํา RIA อาจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
เศรษฐกิ จ ในระดับ ประเทศ หากแต่เ ป็ น การดํา เนิ น การที่ มี เ ป้ า หมายที่ เป็ นรู ป ธรรมชั ด เจน คื อ
การได้รับการปรับปรุงอันดับความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่ง
ธนาคารโลกจัดทําขึ้นทุกปีที่เรียกว่า Ease of Doing Business Report การประเมินดังกล่าวศึกษา
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ การอํานวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐว่ามีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจอย่างไร โดยมุ่งเน้น
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีตัวชี้วัดในการศึกษา 10 ด้าน ครอบคลุมพื้นฐานของ
วงจรธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดธุรกิจ
ประการที่สอง เนื่องจาก RIA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของการกํากับดูแลของ
ภาครัฐที่มีความซับซ้อนสูงจึงยากที่จะกระตุ้นให้มีการผลักดันในวงกว้าง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง
จําเป็นต้อง “พ่วง” RIA เข้ากับโครงการการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม หรือ ส่วนราชการใน
ระดับประเทศที่ได้รับการผลักดันโดยรัฐบาล
ประการที่สาม เพื่อที่จะให้การปฏิรูปหรือการทบทวนกฎหมายสอดคล้องกับความจําเป็นของ
ภาคธุรกิจ การประสานงานและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเป็นปัจจัยที่
สําคัญยิ่ง กรณีศึกษาต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่
น่าลงทุนจากการมีกระบวนการและขั้นตอนทางราชการที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ เช่น สิงคโปร์
ฮ่องกง และ เกาหลีใต้ นั้น ล้วนมีสถาบันที่เอื้อต่อการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
การปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ประการสุดท้าย RIA เป็นเครื่องมือที่ต้องการข้อมูลและความเชี่ยวชาญในการนํามาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งประเทศกําลังพัฒนาไม่มีความพร้อม ดังนั้น ประเทศกําลังพัฒนาไม่สามารถคาดหวัง
ว่าจะผลักดันให้การนํา RIA มาใช้จากการออกกฎระเบียบโดยปราศจากการเตรียมพร้อมด้านข้อมูล
การฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ การวางระบบการตรวจสอบและติ ด ตามกระบวนการ
การจัดทํา RIA เพื่อที่ไม่ให้การทํารายงาน RIA เป็นเพียงการ "กากบาท” ว่า “ได้ดําเนินการแล้ว”
โดยไม่มีสาระสําคัญที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบในการกํากับดูแลของ
ภาครัฐแต่อย่างใด สิ่งที่จําเป็นคือการกําหนดแผนงานที่ระบุขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องดําเนินการที่เป็น
รูปธรรมเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการนํา RIA มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จริง
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กล่องข้อมูลที่ 2: การปฏิรูปการกํากับดูแลอย่างบูรณาการของเม็กซิโก
การนํา RIA มาใช้ในเม็กซิโกนั้นมิได้เป็นการดําเนินการเชิงเดี่ยว หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการกํากับ
ดูแลของประเทศในภาพรวม ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการมีกฎกติกา
การกํากับดูแลที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและที่มีประสิทธิภาพดังจะเห็นได้จากผังภาพด้านล่างว่า การปฏิรูปการกํากับ
ดูแลของเม็กซิโกมี 6 องค์ประกอบ
การนํา RIA
มาใช้

การจัดตังธุ
้ รกิจที่
รวดเร็ว

การทบทวน
กฎหมายเดิม
แผนการปฏิรูป
กฎหมาย 2 ปี

การจัดตังคลั
้ ง
กฎหมาย
การประสานงานกับ
ท้ องถิ่น

การจัดตั้งคลังกฎหมาย – เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายทุกลําดับชั้นจะต้องได้รับการ
บรรจุในคลังกฎหมายที่ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยผ่านอินเทอร์เน็ตได้ กฎหมายที่ไม่ปรากฎอยู่ในคลังกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้
และ หน่วยงานของรัฐไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายที่ต่างไปจากที่ประกาศหรือระเบียบที่ปรากฎในคลังกฎหมายได้
การนํา RIA มาใช้ – RIA เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมายใหม่
การทบทวนกฎหมายเดิม – การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่เป็นสิ่งที่จําเป็นเนื่องจากเศรษฐกิจมีพลวัตจึง
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง กฎกติกาในการกํากับดูแลของภาครัฐอาจล้าสมัยได้ จึงต้องมีการทบทวนกฎหมายเดิมโดยใช้ RIA เป็นเครื่องมือ
เช่นกัน
แผนการปฏิรูปกฎหมาย 2 ปี – หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องทําแผนการปฏิรูปกฎระเบียบของตนให้ COFEMER พิจารณา
ทุก 2 ปี
การประสานงานกับท้องถิ่น - เพื่อให้การกํากับดูแลในระดับท้องถิ่นมีคุณภาพ COFEMER มีภารกิจในการให้คําปรึกษาและ
ฝึกอบรมท้องถิ่นเพื่อผลักดันให้มีการดําเนินการเพื่อให้การออกและการบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใสมากขึ้น เช่น การสร้างคลัง
กฎหมายท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทางอินเทอร์เน็ตได้ การมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงกฎหมาย ทั้งนี้
แผนงานดังกล่าวเป็นความตกลงร่วมกับ มลรัฐเกี่ยวกับการปฏิรูปการกํากับดูแล
การจัดตั้งธุรกิจที่รวดเร็ว – โครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างรัฐบาล 3 ระดับ ได้แก่ รัฐบาลกลาง มลรัฐ และท้องถิ่น ในการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนในการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนของรัฐบาลทั้ง 3 ระดับจํานวนมาก โครงการนี้รับประกันว่า
การขอจัดตั้งธุรกิจจะต้องดําเนินการแล้วเสร็จใน 72 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์บริการกลางที่ให้บริการทุกขั้นตอนในที่เดียว
ที่มา: Martha Fabile Careon – Gomez (2007), COFEMER and the Mexican Experience on Regulatory Reform, Presentation
presented at the OECD Global Forum on Governance, Rio de Janeiro, October 2007.
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3.5 ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ค่อนข้างสูง (upper middle-income countries) ซึ่งมองได้ว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะติดกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางต่ อไปหรื อจะสามารถก้าวข้ามมาเป็นประเทศอุ ตสาหกรรมใหม่ ดังเช่ น
เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ และ ฮ่องกง เป็นต้น
การทบทวนประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มิใช่ประเทศ
ขนาดเล็กต่างมีการนํา RIA มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศโดยการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจและที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยจึงควรที่จะพิจารณาที่จะผลักดันให้มี
การนํา RIA มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐอย่างจริงจัง ดังนี้
1. ประเมินข้อจํากัดของการนํา RIA

มาใช้กับร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีในปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นเพียงการทําไปตามข้อบังคับเท่านั้นหากแต่ไม่มี
การนํารายงานมาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติแต่อย่างใด

เช่น ข้อจํากัดของข้อมูล

ข้อจํากัดของความเข้าใจในการทํารายงาน RIA ฯลฯ
2. กําหนดแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขข้อจํากัดต่างๆ โดยมีการกําหนดขั้นตอน
กิจกรรม และระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน
3. พ่วงโครงการนําร่องในการใช้ RIA เพื่อประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของการกํากับ
ดูแลที่รัฐบาลมีดําริว่าจะผลักดัน โดยเลือกการกํากับดูแลที่หน่วยงานหรือเจ้ากระทรวง
ให้การสนับสนุนพร้อมในการทดลองการนํา RIA เต็มรูปแบบมาใช้ในการประเมินตั้งแต่
ก่อนที่จะมีการร่างกฎหมาย โดยมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาวางขั้นตอน
ในการดําเนินการที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมและข้อจํากัดของประเทศไทย
4. จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิรูปการกํากับดูแลของภาครัฐในภาพรวมใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ COFEMER ของเม็กซิโก หรือ Regulatory research Centre
ของเกาหลีใต้ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนที่จะเข้ามาผลักดัน ติดตาม และ
ตรวจสอบการปฏิรูปดังกล่าวด้วย
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นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้หลักการและวิธีการทํา RIA ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกระบวนการดังนี้:
1) ควรบังคับใช้ RIA

กับกฎหมายทุกลําดับชั้นมิใช่เฉพาะกับกฎหมายในระดับ

พระราชบัญญัติเท่านั้น และควรบังคับใช้กับกฎหมายที่มีอยู่เดิมด้วยมิใช่เฉพาะ
สําหรับกฎหมายใหม่ (ในปัจจุบันมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีการบังคับใช้
กว่า 600 ฉบับและกฎหมายลําดับรองกว่า 30,000 ฉบับ) เนื่องจากบทบัญญัติทาง
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนในทางปฏิบัติมักถูกกําหนด
ในกฎหมายลําดับรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว
ประเทศไทยมี ก ฎหมายหลั ก และกฎหมายรองจํ า นวนมากที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การประกอบธุรกิจจึงควรที่จะมีกระบวนการในการ “โละ”

กฎหมายดังเช่นใน

ประเทศเวี ย ดนาม เกาหลี ใ ต้ หรื อ เม็ ก ซิ โ ก ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว แต่ ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งมี
การจัดลําดับความสําคัญของกฎหมายที่ต้องทํา RIA เช่น อาจเริ่มจากกฎหมายที่
บิดเบือนกลไกตลาด และส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ หรือ กฎหมายที่จํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เป็นต้น เพื่อที่จะให้ภาระในการทํา RIA ไม่มากเกินไปสําหรับ
หน่วยงานราชการ
2) กําหนดแนวทางในการประเมินผลกระทบของกฎหมายที่ชัดเจน โดยเริ่มจากแนว
รูปแบบในการประเมินพื้นฐานที่ค่อนข้างง่ายก่อนเนื่องจากข้อจํากัดของข้อมูลและ
ทักษะในการประเมินของหน่วยงานราชการ เช่น ในเบื้องต้นอาจเลือกประเมิน
เฉพาะต้นทุนในการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย ได้ แ ก่ ต้น ทุนในการปฏิ บั ติต ามกฎหมาย
(compliance cost) ของภาคธุรกิจและประชาชน และ ต้นทุนในการบังคับใช้
กฎหมาย (administrative cost) ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ จะต้องมี
การกํ า หนดประเภทของต้ น ทุ น และวิ ธี ก ารประเมิ น ต้ น ทุ น ดั ง กล่ า วอย่ า งชั ด เจน
เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานกลางในการประเมิน โดยอาจกําหนดในรูปแบบตารางที่ให้
หน่วยงานราชการกรอก และมีการจัดทําคู่มือในการกรอกตารางเหล่านั้น
3) นอกจากมีแบบฟอร์มและวิธีการประเมินที่เป็นมาตรฐานกลางแล้ว ควรที่จะมี
แนวทางในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่เป็นมาตรฐานสากลอีกด้วย เช่นในเรื่องของ
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง จํ า นวนและวิ ธี ก ารสุ่ ม เป็ น ต้ น เพื่ อ ที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ น
การประเมิน RIA มีความถูกต้องแม่นยําในเชิงวิชาการ มิใช่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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หน่วยงานที่เป็นผู้จัดทําที่อาจเลือกใช้วิธีการที่ไม่เป็นกลางเนื่องจากมีผลประโยชน์
เกี่ยวโยงกับกฎหมายที่ต้องการประเมินผลกระทบ

นอกจากนี้แล้ว จะต้องมี

หน่วยงานกลางที่กําหนดตัวแปรกลางที่ต้องใช้ในการคํานวณ เช่น อัตราส่วนลด
(discount rate) ที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบัน เป็นต้น อีกด้วย
4) เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทํา RIA
ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง และ ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548 ยั ง ไม่ มี ร ายละเอี ย ดที่ เ พี ย งพอ จึ ง มี
ความจําเป็นที่จะต้องจัดทําคู่มือการจัดทําเวทีการรับฟังความคิดเห็นที่เป็นมาตรฐาน
กลางเพื่อที่จะให้หน่วยงานราชการทุกแห่งนํามาปฏิบัติใช้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการหรือวิธีการในการดําเนินการที่สําคัญเพื่อที่จะให้การรับฟังความคิดเห็น
มีประสิทธิภาพ เช่น
• การกําหนดช่วงระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะมีการร่าง
และหลังที่มีร่างกฎหมาย
• การกําหนดกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียที่จะเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น
• การเตรียมและนําเสนอเอกสารข้อมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
• การบั น ทึ ก และเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ
สาธารณะ
• วิธีการในการชี้แจง อธิบาย หรือให้ข้อมูลต่อความคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม
ที่ได้รับจากเวทีการรับฟังความคิดเห็น
• ฯลฯ
ตัวอย่างของคู่มือปฏิบัติดังกล่าว ได้แก่ Commission Impact Assessment Guideline
ของสหภาพยุโรป ซึ่งได้กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณชนที่หน่วยงาน
ราชการต้องปฏิบัติตาม
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บทที่ 3 การศึกษาประสบการณ์ในการบังคับใช้ RIA ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม่

บทที่ 4
แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผล RIA ในประเทศไทย
4.1 ประวัติและความเป็นมา
การประเมินผลกระทบของกฎระเบียบของภาครัฐหรือ RIA ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี
พ.ศ. 2531 เมื่อมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2531 ซึ่งในส่วนที่ 2 ว่าด้วยการเสนอร่างกฎหมายนั้น ได้กําหนดให้ส่วนราชการที่จะเสนอ
ร่างกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต้องจัดทํา “บันทึกวิเคราะห์สรุป” ในการเสนอร่างกฎหมาย
ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และแสดงเหตุผลความจําเป็นในการเสนอให้มีกฎหมาย
โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 16 ของประกาศ 8 ข้อดังนี้
(ก) ความจําเป็นที่จะออกกฎหมาย พร้อมเหตุผล
(ข) เหตุผลทีจ่ ําต้องเสนอร่างกฎหมายในเวลาดังกล่าว
(ค) ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น โดยให้ระบุด้วยว่ามีลักษณะที่ ขัดแย้ง หรือซ้ําซ้อน
กัน หรือไม่ และมีการหารือกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นผู้รักษากฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่
(ง) ประโยชน์ของกฎหมายดังกล่าวในการลดขั้นตอน หรือประหยัดเวลาทั้งของส่วน
ราชการและบุ ค คลที่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของกฎหมาย รวมทั้ ง ประโยชน์ อื่ น ต่ อ
ประชาชน
(จ) สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
(ฉ) มาตรการควบคุมการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆ
(ช) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณของกฎหมายฉบับ
ดังกล่าว
(ซ) การเตรี ย มการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบี ย บ ตามกฎหมายดั ง กล่ า วได้
ดําเนินการไปเพียงใด มีสาระสําคัญอย่างไร
นอกจากนี้ แ ล้ ว เพื่ อ เป็ น การอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาความเหมาะสมของ
ร่างกฎหมาย ประกาศดังกล่าวยังได้กําหนดรูปแบบในการนําเสนอร่างกฎหมายต่อ ครม. ดังนี้
(1) ร่างกฎหมายที่เสนอใหม่ให้สรุปสาระสําคัญเป็นข้อๆ พร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็น
โดยให้ระบุมาตราหรือข้อ
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(2) ร่างกฎหมายที่เสนอแก้ไขกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ให้จัดทําบัญชีเปรียบเทียบ
บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับร่างกฎหมายที่แก้ไขใหม่ โดยระบุถึง
ความแตกต่างของสาระสําคัญ พร้อมทั้งเหตุผลที่ขอแก้ไข
(3) ร่างกฎหมายที่เสนอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมภาษีอากรต่างๆ ให้เทียบอัตราที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันกับอัตราใหม่ด้วย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลในขณะนั้นต้องการปรับปรุงกฎหมายโดยลดกฎระเบียบที่สร้าง
กระบวนการและขั้นตอนราชการที่ธุรกิจเอกชนหรือประชาชนต้องปฏิบัติตามโดยไม่จําเป็น และหากมี
ความจําเป็นต้องมีกฎระเบียบดังกล่าว ขั้นตอนและกระบวนการดังกล่าวจะต้องไม่สร้างภาระเกินควร
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 253418 เห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้ส่วนราชการ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาก่อนการเสนอร่างกฎหมายต่างๆ ในสี่ประเด็น ดังนี้
1. จําเป็นต้องมีกฎหมายนั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีกฎหมายนั้น จะก่อให้เกิดอุปสรรคใน
การบริหารราชการอย่างไร หรือจะทําให้การบริการประชาชนเกิดความเสียหายอย่างไร จะใช้วิธีมีมติ
คณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งอื่นใดในทางบริหารได้หรือไม่
2. ร่างกฎหมายนั้นได้สร้างขั้นตอนหรือมีช่องทางสร้างขั้นตอนขึ้นใหม่หรือไม่ และขั้นตอนนั้น
จําเป็นอย่างไร ได้มีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาของขั้นตอนนั้นไว้ให้ชัดเจนหรือไม่และจะลดลงได้
อีกหรือไม่
3. ร่างกฎหมายนั้นได้กําหนดให้มีการขออนุญาตเพื่อทํากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ และ
จําเป็นเพียงไร จะเปลี่ยนจากการขออนุญาตก่อนกระทําเป็นการกํากับดูแลในภายหลังจะได้หรือไม่
4. ถ้าจําเป็นต้องให้มีการขออนุญาต ได้กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาไว้ชัดเจนหรือไม่
ถ้ายังไม่ได้กําหนด ก็ให้กําหนดไว้ให้ชัดเจน
ในปี พ.ศ. 2544 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายที่สําคัญ
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้ง “คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ” เมื่อวันที่
13 มีนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานกรรมการ
คณะกรรมการดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ ศึ ก ษาพิ จ ารณากฎหมายเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาประเทศใน
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองเพื่อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิก เพื่อให้กฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
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หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 65 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2534 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
ก่อนการเสนอร่างกฎหมาย
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บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผล RIA ในประเทศไทย

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีผลงานที่โดดเด่นดังนี้

1. จัดทําหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การเสนอ

กฎหมายทุกระดับเป็นไปเพื่อกรณีจําเป็นอย่างแท้จริง มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
ตลอดจนรับฟังผู้อาจได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายดังกล่าวนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์ที่
ได้ก็คือ “หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย” โดยใช้แบบอย่าง
หลักเกณฑ์ของ OECD (The OECD Reference Checklist for Regulatory
Decision-Making) เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทํา และเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จก็
เสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่ง ครม. ได้มีมติเห็นชอบและให้
หน่วยงานราชการปฏิบัติตามในปี พ.ศ. 2546 และในปีต่อมา ครม.ได้มีมติเห็นชอบคู่มือ
ตรวจสอบความจํ า เป็ น ในการตรากฎหมายตามหลั ก การดั ง กล่ า วที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้จัดทํา
2. ยกเลิ ก กฎหมาย 47 ฉบั บ โดยการออกพระราชบั ญ ญั ติย กเลิ ก กฎหมายบางฉบั บ ที่
ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2546 ซึ่งระบุรายชื่อกฎหมายที่ยกเลิกในบัญชีท้ายของ
กฎหมายดังกล่าว (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) กระบวนการในการ “โละ”กฎหมาย
ดังกล่าวดังเช่นในเกาหลีใต้ เวียดนาม และ เม็กซิโกตามที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นครั้งแรก
และครั้งเดียวในประเทศไทย
แต่เนื่องจากคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นเพียงคณะกรรมการ
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต ามที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ข้ า งต้ น จึ ง เป็ น คณะกรรมการที่ มี ลั ก ษณะของ
การทํางานเฉพาะกิจ ขาดการดําเนินการในลักษณะต่อเนื่อง จึงได้มีการยกเลิกคณะกรรมการชุดนี้
อย่ า งไรก็ ต าม ในปี พ.ศ. 2534 ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมาย ภายใต้
สํา นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าขึ้ นมา ตามมาตรา 17 ทวิแ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการ
กฤษฎี ก า พ.ศ. 2522 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า ฉบั บ ที่ 3
พ.ศ. 2534 เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบกฎหมายและทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้ง
จัดทําร่างกฎหมายเพื่อเสนอแก่คณะรัฐมนตรี
ที่กล่าวมาเป็นการสรุปประวัติและความเป็นมาของการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบ
ของภาครัฐในประเทศไทยโดยสังเขป การศึกษาในส่วนต่อไปจะเป็นการนําเสนอกฎหมาย และ
ระเบียบที่มีอยู่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบฯ ดังกล่าว

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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4.2 รูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายของประเทศไทย
ปัจจุบัน
ภายหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 การประเมินผลกระทบ
ในการออกกฎหมายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมิ น ผลกระทบในการออกกฎหมายที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ในปี พ.ศ. 2544 มี ก ารจั ด ตั้ ง
“คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ” มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบและเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีว่าควรยกเลิกกฎหมายใดหรือควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใดเพื่อให้กฎหมายที่ใช้
บัง คั บ อยู ่เ หมาะสมกั บยุ ค สมั ย ซึ่ ง คณะกรรมการชุ ดดั งกล่ าวได้ ดํา เนิ น การจั ด ทํ าหลั ก เกณฑ์เ พื่ อ
ประกอบการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การเสนอกฎหมายทุกระดับเป็นไปเพื่อกรณี
จําเป็นอย่างแท้จริง มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาตลอดจนรับฟังผู้อาจได้รับผลกระทบจาก
การออกกฎหมายดั งกล่าวนั้น ซึ่งหลั กเกณฑ์ที่ได้ก็คือ“หลั กเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็น ใน
การตรากฎหมาย” โดยใช้แบบอย่างหลักเกณฑ์ของ OECD (The OECD Reference Checklist for
Regulatory Decision-Making) เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทํา และเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จก็
เสนอหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณา ต่ อ มา คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 4
กุมภาพันธ์์ พ.ศ. 2546 เห็นชอบ “หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย” ที่
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศเสนอ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําคู่มืออธิบายหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานของ
รั ฐ ใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ด ้ ว ย ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ที่ ม าของการจั ด ทํ า แล้ ว จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า
“หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย” ของประเทศไทยมีจุดเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑ์ของ OECD (The OECD Reference Checklist for Regulatory Decision-Making)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอ “คู่มือตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย”
ต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 (หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว 253 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547) เห็นชอบกับคู่มือดังกล่าว และให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ในปี พ.ศ. 2548 มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม
คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2548 และโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 12 แห่ งพระราชกฤษฎีกาดั งกล่ า ว
ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งระเบียบนี้เอง
กําหนดให้ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต้อง
จั ด ทํ า คํ า ชี้ แ จงตาม “หลั ก เกณฑ์ ใ นการตรวจสอบความจํ า เป็ น ในการตราพระราชบั ญ ญั ติ ”
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ท้ายระเบียบดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับ “หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นใน
การตรากฎหมาย” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 นั่นเอง
สําหรับหลักเกณฑ์ กรอบและแนวทางในการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบของภาครัฐใน
ปัจจุบันอยู่ในสารบัญญัติของกฎหมายหลายลําดับชั้น ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุด จนกระทั่งคู่มือการตรวจสอบกฎหมายที่ออกตามระเบียบคณะรัฐมนตรี ซึ่งแบ่งได้เป็น
5 ลําดับชั้นดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
(ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534)
3. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 (ออก
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548)
4. หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ เสนอโดย
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศปี พ.ศ. 2546
5. คู่มือตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย เสนอโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2547
ซึ่งมีรายละเอียดตามที่จะนําเสนอต่อไปนี้
4.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อํานาจของรัฐซึ่งต้องคํานึงถึง
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
ภารกิจในกระบวนการร่างกฎหมายแล้ว เครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญก็คือการนําเอา “การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย” มาใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ เพื่อ
ให้การตัดสินใจเชิงนโยบายในด้านกฎหมายเป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว นอกจากนี้ มาตรา
76 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) กําหนดให้มี การจัดทําแผน
การบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดย
คณะรั ฐมนตรี ต้ องจั ดให้ มี แผนการตรากฎหมายที่ จํ าเป็ นต่ อการดํ าเนิ นการตามนโยบายและแผน
การบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว จึงนําไปสู่การกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีแผนการในการเสนอ
ร่างกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการเสนอกฎหมาย
และเหตุผลที่ร่างกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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4.2.2 พระราชบัญญัติ
พระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ผลกระทบในการออกกฎหมาย ได้ แ ก่
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า พ.ศ. 2522 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2534 ในส่วนของการกําหนดให้มี“คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย” ซึ่งมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาจัดทําแผนงานหรือโครงการพัฒนากฎหมายที่
เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบบรรดากฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู ่ ถ้ า เห็ น ว่ า กฎหมายฉบั บ ใดหรื อ เรื่ อ งใดมี
บทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพในร่างกาย ทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพของประชาชนโดยไม่สมควร
หรือก่อให้เกิดภาระแก่การประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไม่จําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการบริหารราชการ หรือเห็นว่า
ประเทศไทยควรจะมีกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หรือเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือการบริหารราชการ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ฯ พ.ศ. 2550 กําหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
ภายใน 90 วัน จึงได้มีการรยกร่างกฎหมายลูก คือ ”พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พ.ศ. ....” เพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายซึ่งใช้เวลาเกือบ 4 ปีเนื่องจากความล่าช้าในการตรา
กฎหมายลู ก ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง มี ก ารประกาศใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2553 และมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิ รู ปกฎหมายตั้ งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554
ในช่ ว งสองปี ค รึ่ ง ที่ ผ่ า นมา คณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมายได้ จั ด ทํ า บั น ทึ ก ความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่ อเลขาธิ การคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเกี่ ยวกับร่างกฎหมายใหม่
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิม การแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตรา ฯลฯ ประมาณ 40 ฉบับ
ตามที่ปรากฏในภาคผนวกที่ 1
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ให้ความสําคัญแก่การจัดทําร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลื อ กตั้ ง จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง หมื่ น คนยื่ น เรื่ อ งร้ อ งขอต่ อ ประธานรั ฐ สภาตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 163 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยกระบวนการและ
ขั้นตอนในการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายลูก คือ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 และ ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีดําเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งมีบทบัญญัติ
ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายได้เช่นกัน หากแต่จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเข้าชื่อ
เสนอจะต้องไม่ต่ํากว่า 50,000 คน ซึ่งได้มีการปรับลดลงมาเป็นเพียงหนึ่งหมื่นคนในรัฐธรรมนูญฯ
ฉบับปี พ.ศ. 2550
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ตัวอย่างของร่างกฎหมายที่ คปก. ได้ดําเนินการจัดทําขึ้นมาตามข้อเสนอของประชาชนได้แก่
ร่าง พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. .... ที่เสนอโดยสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย หรือ
ร่ า ง พ.ร.บ. องค์ ก ารอิ ส ระเพื่ อ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ..... ที่ เ สนอโดยประชาชน เป็ น ต้ น
(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายโดยประชาชนได้ที่กรอบที่ 1)
กรอบที่ 1
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเสนอ (มาตรา 163 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญฯ)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 163 กําหนดเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายไว้โดยให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ และกฎหมายที่จะเสนอต้องเป็นกฎหมายที่มีหลักการตามที่กําหนดไว้ใน
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยวิธีการจะเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายลูก คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556
สําหรับการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานรัฐสภา ต้องมีผู้ริเริ่มซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบ
คนเพื่อดําเนินการจัดให้มีการรวบรวมลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเป็นหนังสือพร้อมด้วยเอกสาร
ดังต่อไปนี้
(1) ร่างพระราชบัญญัติพร้อมด้วยบันทึกประกอบดังต่อไปนี้ บันทึกหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ บันทึกเหตุผลในการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติ และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ
(2) รายชื่อของผู้ริเริ่มพร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้นั้น
จากนั้นประธานรัฐสภาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร และจั ด เอกสารไว้ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ต รวจสอบ ณ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผู้แทนราษฎร และให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อนั้นด้วย
เมื่อร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดให้มีผู้แทน
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นผู้เสนอและชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติต่อที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุมวุฒิสภา และจะต้องมีผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นเข้าเป็น
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติด้วยจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด เพื่อให้ผู้เสนอ
ร่างกฎหมายได้มีโอกาสชี้แจงและแสดงเหตุผลเพื่อปกป้องเจตนารมณ์ของร่างกฎหมาย หลังจากนั้นสภาก็จะพิจารณาร่างกฎหมาย
ตามขั้นตอนปกติ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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นอกจากการช่วยประชาชนในการยกร่างกฎหมายแล้ ว คปก. มีผลงานในการเสนอให้ มี
การปรับปรุงกฎหมายที่มีการพิจารณาในรัฐสภาด้วย เช่น ร่างกฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการ
จัดทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตาม มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 หรือ การเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายที่มีปัญหาในการบังคับใช้ เช่น พ.ร.บ. แข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2542 เป็นต้น
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของ คปก. พบว่ายังไม่บรรลุเป้าประสงค์เท่าที่ควร
เนื่องจากรัฐบาลมักปฏิเสธร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนโดยการจัดทําร่างของตนขึ้นมาซ้อนกับ
ของประชาชน19ซึ่งสุดท้ายแล้วร่างกฎหมายจากประชาชนจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสภาทําให้
ตกไป ดังจะเห็นได้ว่า จวบจนปัจจุบันยังไม่เคยมีร่างกฎหมายภาคประชาชนฉบับใดเคยผ่านรัฐสภา
และกลายเป็นพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ได้จริง
สํ า หรั บ การเสนอแนะการปรั บ ปรุ ง ร่ า งกฎหมายที่ มี ก ารพิ จ ารณาในรั ฐ สภานั้ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านอาจนําเอาผลการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไป
ใช้ในการอภิปรายในวาระแรก ซึ่งคือ การพิจารณาหลักการทั่วไป และสาระสําคัญของกฎหมาย หากแต่
ไม่มีการนําไปใช้ในวาระที่สอง เมื่อมีการตรวจพิจารณาในรายมาตราเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาส่วนมากขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่มีการพิจารณาทําให้ไม่สามารถโต้แย้งกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งมี
เจ้ าหน้ าที่ จากสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาที่ มี ความรู้ ทางกฎหมายที่ แม่ นยํ าได้ อย่ างไรก็ ดี
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมักได้รับการตอบสนองที่ดีกว่าจากวุฒิสภา ซึ่งมักมีการ
เชิ ญให้ คปก. ไปให้ ข้ อมู ลและความเห็ นในคณะกรรมาธิการและใช้ข้ อมูลดังกล่ าวในกระบวนการ
นิติบัญญัติ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติโดยสังเขปได้ในกรอบที่ 2)

19

มาตรา 142 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ผู้มีอํานาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติมีด้วยกันทั้งสิ้น 4 ฝ่าย

ได้แก่ 1. คณะรัฐมนตรี 2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน 3. ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและ กฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ และ 4. ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อกันเพื่อเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
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กรอบที่ 2
กระบวนการนิติบัญญัติโดยสังเขป
การพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภาจะแบ่งเป็น 3 วาระตามลําดับ ได้แก่ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
วาระที่ 2 ขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการและการพิจารณารายมาตรา วาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมาย
ในลําดับถัดมา สภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาจะมีหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองร่างกฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวุฒิสภาได้รับร่างนั้นแล้ว ก็จะดําเนินการโดยการ
แบ่งเป็น 3 วาระเช่นเดียวกับการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ วาระที่ 1 ขั้นพิจารณารับหลักการ วาระ
ที่ 2 ขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งหรือคณะกรรมาธิการเต็มสภา (พิจารณารายมาตรา)
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยที่วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาให้เสร็จภายใน 60 วัน แต่ถ้าเป็น
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน เว้นแต่วุฒิสภาได้ลงมติขยายเวลา
ออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน

30

วัน ถ้าวุฒิสภาพิจารณาไม่เสร็จภายในกําหนดเวลา ให้ถือร่าง

พระราชบัญญัตินั้นผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา
1. ผลการลงมติในวาระที่ 3 ของวุฒิสภามี 3 กรณีดังนีใ้ นกรณีที่เห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข ให้ถือได้ว่า
ร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนําขึน้ ทูลเกล้าฯ
เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
2. ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ ต้องยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินนั้ ไว้ก่อน แล้วส่งร่างคืนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร
จนกระทั่งครบ 180 วัน สภาผู้แทนราษฎรจึงจะสามารถนํากลับมาพิจารณาอีกครัง้
3. ในกรณีที่วุฒิสภาให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ วุฒิสภาต้องส่งร่างกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
กลับไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่อสภาผู้แทนราษฎรรับทราบและเห็นชอบด้วยก็ให้นายกรัฐมนตรีนํา
ขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ทันที แต่ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เห็นชอบ ให้ทั้งสองสภาตัง้ บุคคลที่มีจํานวนเท่ากัน
ขึ้นเป็น “คณะกรรมาธิการร่วมกัน” เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นอีกครั้ง โดยต้องรายงาน
และเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วต่อทั้งสองสภา ถ้าสภาทั้งสองเห็นชอบด้วย
นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ทันที แต่ถ้าสภาใดสภาหนึง่ ไม่เห็นชอบด้วย ให้ยับยั้งร่างนั้นไว้
ก่อน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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กฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ อี ก ฉบั บ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ผลกระทบในการ
ออกกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2534 ในส่ ว นของการกํ า หนดให้ มี
“คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการศึกษาวิจัยและจัดทํารายงานพร้อมทั้ง
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป (มาตรา 17 จัตวาแห่ง พ.ร.บ.
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ว่า คณะกรรมการดังกล่าวได้
ถูกจัดตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2534
กรอบภารกิ จ ของคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎหมายค่ อ นข้ า งกว้ า ง
คณะกรรมการฯ อาจตรวจสอบบรรดากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ถ้าเห็นว่ากฎหมายฉบับใดหรือเรื่องใดมี
บทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพในร่างกายและทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพของประชาชนโดยไม่
สมควรหรือก่อให้เกิดภาระแก่การประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไม่จําเป็น หรือไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการบริหารราชการ หรืออาจ
เสนอร่างกฎหมายใหม่หากเห็นว่าประเทศไทยควรจะมีกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือการ
บริหารราชการ (มาตรา 17 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2534)
4.2.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เป็นกรอบ
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
มาตรา 4(2)20 และมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ
กําหนดให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกําหนดต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ซึ่งได้แก่ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
4.2.4 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548
ระเบี ย บว่ า ด้ ้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2548 กํ า หนด
หลักเกณฑ์โดยเฉพาะสําหรับการเสนอร่่างกฎหมายเพื่อให้้คณะรัฐมนตรีพิจารณา มีหลักการและ

20

มาตรา 4 การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ ฯลฯ
(2) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกําหนด ฯลฯ
ฯลฯ
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สาระสําคัญ ดังนี้ ในการเสนอร่่างกฎหมายเพื่อให้้คณะรัฐมนตรีพิจารณา นอกจากจะต้องดําเนินการ
เช่่นเดียวกับการเสนอเรื่องทั่วไปแล้ว จะต้้องดําเนินการต่อไปนี้ด้วย
1. กรณีของการเสนอให้ตราพระราชบัญญัติ
1.1 จั ด ทํ า คํ า ชี้ แ จงตามหลั ก เกณฑ์ ์ ใ นการตรวจสอบความจํ า เป็ ็ น ในการตรา
พระราชบัญญัติ
1.2 จัดทําสรุปสาระสําคัญของหลักการในร่่างพระราชบัญญัตินั้น
1.3 ในกรณีแก้้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ใช้้บังคับอยู่ ให้้จัดทํา ตาราง
เปรียบเทียบประกอบการเสนอร่างกฎหมายดังกล่่าวด้้วย ในกรณีของการเสนอ
ให้้มีการตราพระราชบัญญัติ หน่วยงานของรัฐจะเสนอ เป็็นร่่างพระราชบัญญัติ
หรือจะระบุเฉพาะรายละเอียดแห่งหลักการสาระสําคัญที่ประสงค์์จะให้้มี ใน
พระราชบัญญัติโดยไม่ต้องทําเป็็นร่่างพระราชบัญญัติก็ได้
2. กรณีของการเสนอร่่างกฎหมายอื่นที่มิใช่พระราชบัญญัติ
2.1 จัดทําสรุปสาระสําคัญของหลักการในร่่างกฎหมายดังกล่่าว
2.2 ในกรณี แ ก้ ้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรือ ปรั บ ปรุง กฎหมายที่ใ ช้้ บั งคั บ อยู่ ให้ ้ จัด ทํา ตาราง
เปรียบเทียบประกอบการเสนอร่่างกฎหมายดังกล่่าวด้้วย
ในกรณี ข องการเสนอกฎหมายอื่ น ที่ มิ ใ ช่่ พ ระราชบั ญ ญัติ นี้ หน่ ่ ว ยงานของรั ฐ ต้ ้ อ งจั ด ทํ า
ร่ ่ า งกฎหมายดั ง กล่ ่ า วประกอบการเสนอให้ ้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาด้ ้ ว ย ซึ่ ง ต่ า งจากในกรณี ข อง
การเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง หน่ ว ยงานราชการสามารถนํา เสนอเพี ย งหลั ก การสาระสํ าคั ญ ที่
ประสงค์์จะให้มีในพระราชบัญญัติโดยไม่่ต้องทําเป็็นร่่างพระราชบัญญัติก็ได้ เนื่องจากกระบวนการใน
การเสนอ พ.ร.บ. จะต้องชี้ แจงรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ ์ในการตรวจสอบความจํ าเป็ ็นในการ
ตราพระราชบัญญัติตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายของประเทศไทยซึ่งถูกกําหนดขึ้นในรูปแบบของ
ระเบียบว่่าด้้วยหลักเกณฑ์์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ ดังกล่่าวมีข้อจํากัดบางประการดังนี้
(1) ไม่ครอบคลุมกฎหมายลําดับรองถึงแม้ในทางปฏิบัติ กฎระเบียบที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ

กฎหมายลําดับรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา หรือ ประกาศของหน่วยงานของรัฐ ดังจะเห็นได้ว่า
รายงานการประเมิน RIA ที่มีจํานวนมากในเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการในต่างประเทศล้วน
เป็นการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบของภาครัฐในลําดับรองโดยทั้งสิ้น
(2) ไม่ครอบคลุมร่างพระราชบัญญัติที่นําเสนอโดยประชาชน เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ปั จ จุ บั น มาตรา 163 กํ า หนดให้ ป ระชาชนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง หมื่ น คน
ร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ โดยกฎหมายที่จะเสนอต้องเป็นกฎหมายที่มีหลักการ
ตามที่กําหนดไว้ใน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด 5 แนวนโยบาย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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พื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ในขณะนี้ไม่มีกฎหมายใด ๆ
ระบุให้ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชนต้องแนบความจําเป็นในการตรวจสอบ
กฎหมายด้วย
4.2.5 หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย
คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศได้ จั ด ทํ า “หลั ก เกณฑ์ ก าร
ตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย”
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2546 อนุมัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบความจําเป็นในการ
ตรากฎหมาย โดยเสนอให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานต้องพิเคราะห์เรื่องดังต่อไปนี้โดยละเอียดก่อน
การจัดทํากฎหมายดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
2. ใครควรเป็นผู้ทําภารกิจนั้น
3. มีความจําเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อให้การทําภารกิจนั้นประสบความสําเร็จ
หรือไม่
4. ความซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น
5. ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า
6. ความพร้อมของรัฐ
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8. วิธีการทํางานและการตรวจสอบ
9. อํานาจในการตราอนุบัญญัติ
10.มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานอื่นและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการมี
กฎหมายนั้นแล้วหรือไม่
หากหน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารตรากฎหมายขึ้ น
ให้หน่วยงานจัดทํา “คําชี้แจงความจําเป็นในการตรากฎหมาย” ตามผลการตรวจสอบดังกล่าวและใช้
เป็นแนวทางในการจัดทําร่างกฎหมาย แล้วจึงเสนอคําชี้แจงความจําเป็นในการตรากฎหมายและ
ร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการของร่างกฎหมาย (Policy Approval)
สําหรับขั้นตอนในการเสนอร่างกฎหมายนั้น เมื่อหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องมี
การตรากฎหมายขึ้นและได้จัดทําคําชี้แจงความจําเป็นในการตรากฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 หน่ วยงานจะส่ งเรื่ องดั งกล่ าวไปยังสํานักงานเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี โดยสํานั กงาน
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะทําหน้าที่ตรวจสอบว่าหน่วยงานนั้น ๆ ได้ส่งคําชี้แจงความจําเป็นในการ
ตรากฎหมายหรือไม่ และระบุคําชี้แจงความจําเป็นในการตรากฎหมายอย่างครบถ้วนทั้งสิบข้อหรือไม่
4.2.6 แนวทางตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้จัดทําคู่มือตรวจสอบความจําเป็น
ในการตรากฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปแล้วนั้น ได้ระบุคําอธิบายสําหรับหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมายไว้ ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปดังนี้
1. การตรวจสอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
หน่วยงานต้องกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจที่จะดําเนินการให้ชัดเจน รวมทั้ง
ต้องศึกษาสภาพปั ญหาที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึง
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
 การทํ า ภารกิ จ นั้ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ เพื่ อ อนุ วั ติ ก ารตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศใด
 มีความจําเป็นต้องทําภารกิจนั้นหรือไม่
 หากไม่ทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
 การทําภารกิจนั้นเกี่ยวข้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศหรือไม่
 มีทางเลือกอื่นหรือไม่ หากมี ทางเลือกอื่นมีข้อด้อยอย่างไร
 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจนั้นคืออะไร
 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้มาก
น้อยเพียงใด
การกําหนดการตรวจสอบวัตถุประสงค์นี้ เพื่อเป็นการวางกรอบและแนวทางเพื่อให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องประสงค์
2. การกําหนดตัวผู้รับผิดชอบภารกิจนั้น
เมื่อกําหนดแนวทางเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการกําหนดตัวผู้รับผิดชอบ โดยจะต้องพิจารณา
ว่าระหว่างรัฐกับเอกชนนั้น ใครควรเป็นผู้กระทํา ซึ่งต้องพิจารณาจาก
 บทบัญญัติรฐั ธรรมนูญ
 ศักยภาพของรัฐ
 ศักยภาพของเอกชน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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หน่วยงานจะต้องคํานึงถึงการคุ้มครองประชาชน ประสิทธิภาพ ต้นทุนและความคล่องตัวเป็น
หลัก ว่ารัฐหรือเอกชนควรจะทําภารกิจนั้นและหากให้เอกชนเป็นผู้กระทําภารกิจ รัฐเองก็ยังคงต้อง
เป็นผู้กํากับดูแลภารกิจนั้น อนึ่ง หากพิจารณาแล้วว่ารัฐควรทํา จะต้องพิจารณาว่าควรจะเป็นรัฐบาล
หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทําภารกิจนั้น และหากเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้อง
คํ า นึ ง ถึ ง การดํ า เนิ น งาน บุ ค ลากรและขี ด ความสามารถขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
แต่ละแห่งด้วย
3. ความจําเป็นในการตรากฎหมาย
ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่ามีความจําเป็นต้องทําภารกิจและกําหนดตัวผู้ที่ทําภารกิจได้แล้ว
หน่วยงานต้องพิจารณาความจําเป็นในการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับกับภารกิจนั้นเป็นลําดับต่อไป โดย
มีข้อพิจารณาดังนี้
 การใช้มาตรการทางบริหาร จะทําให้การทําภารกิจสําเร็จลุล่วงได้หรือไม่
 หากการใช้มาตรการทางบริหารไม่สามารถทําให้การทําภารกิจที่กําหนดสามารถ
สําเร็จลุล่วงได้ การตรากฎหมายใช้บังคับจะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการ
ใช้มาตรการทางบริหารได้อย่างไร
 กฎหมายที่จําเป็นต้องมีขึ้นนั้น ควรเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพราะเหตุใด
และหากเป็ น กฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ค วรบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายนั้ น พร้ อมกั น
ทุกท้องที่ทั่วประเทศ หรือควรทยอยใช้ตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่
 สภาพบังคับควรเป็นโทษอาญา มาตรการบังคับทางปกครองหรือระบบผสมผสาน
 สมควรกําหนดเวลาในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไว้เป็นระยะเวลา
เท่าใด ทั้งนี้ เพื่อให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. ความซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น
บทตรวจสอบข้อนี้เกิดจากแนวคิ ดที่ว่าเมื่อมีบทกฎหมายบัญญัติแ ล้วถึงกรณี ใดกรณีหนึ่ ง
ไม่ควรมีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นกําหนดถึงกรณีนั้นไว้ซ้ําอีก โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
 ในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันนั้น มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้แล้วหรือไม่ หากมี
สมควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงภารกิจที่จะทํา หรือสมควรมี
กฎหมายขึ้นใหม่
 ถ้าสมควรมีกฎหมายขึ้นใหม่จะดําเนินการอย่างไรกับกฎหมายที่มีอยู่แล้ว สมควร
ยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกันเพียงใดหรือไม่
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5. การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลและความคุม้ ค่า
กฎหมายส่วนใหญ่จะมีบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล การตรากฎหมายจึงต้อง
เป็นไปเท่าที่จําเป็นเพื่อให้มีผลกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด และใน
ขณะเดี ย วกั น กฎหมายนั้ น ก็ จ ะต้ อ งเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมด้ ว ยจึ ง จะคุ้ ม ค่ า กั บ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนที่ต้องถูกจํากัดลงรวมทั้งความคุ้มค่าของกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องคํานึงถึง โดยมี
ข้อพิจารณาดังนี้
 กฎหมายที่จะตราขึ้นได้สร้างภาระหน้าที่ใดให้เกิดขึ้นแก่บุคคลบ้าง
 สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจํากัด และต้องระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจในการตรากฎหมายขึ้น
 ประชาชนและสังคมส่วนรวมจะได้ประโยชน์ใดบ้างจากกฎหมายดังกล่าว
 เมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและการที่
ประชาชนจะต้องถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับแล้วจะคุ้มค่า
หรือไม่
6. ความพร้อมของรัฐในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ความพร้อมในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นประสงค์ให้รัฐหรือหน่วยงานที่เสนอให้
มีกฎหมายต้องทําการประเมินศักยภาพของตนเองทั้งในด้านบุคลากร (จํานวนและขีดความสามารถ)
และงบประมาณ หน่วยงานต้องวิเคราะห์ความพร้อมของรัฐในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
นอกจากนั้ น ความพร้อมของผู้ที่จะต้องถูกกฎหมายบังคับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่หน่วยงานรัฐจะต้อง
พิจารณา โดยรัฐจะต้องพิจารณาความพร้อมในสองมิติดังนี้
มิ ติ ที่ ห นึ่ ง ต้ อ งพิจ ารณาว่า มี วิธี ก ารใดที่ จ ะทํ าให้ป ระชาชนได้ รั บรู้ แ ละเข้ า ใจเจตนารมณ์
เนื้อหาสาระ และมาตรการที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้นอย่างถูกต้อง
มิติที่สอง หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะทําให้ประชาชนได้รับรู้และ
เข้าใจเจตนารมณ์ เนื้อหาสาระ และมาตรการที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้นอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้อง
พิจารณาถึงแผนงานที่จะทําให้บุคลากรของหน่วยงานนั้นและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจ และหน่วยงานมีแผนงานหรือแนวทางในการระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างไร
7. ความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงานรัฐต้องตรวจสอบถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันมิให้การทํางานระหว่าง
ภาครัฐมีความซ้ําซ้อนกันอันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการที่พยายามที่จะลด
และรวมหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบเรื่องที่มีความใกล้เคียงกันไว้ในที่เดียวกัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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8. วิธีการทํางานและตรวจสอบ
มาตรา 81(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง และมาตรา 78 (4) กําหนดให้รัฐพัฒนา
ระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น
หน่วยงานต้องพิจารณาถึงแนววิธีการทํางานและระบบการตรวจสอบการทํางานตามที่ได้กําหนดใน
บทตรวจสอบนี้ก็เพื่อให้มีการพิจารณาถึงแผนงานหรือยุทธศาสตร์ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกําหนด
ถึงวิ ธีการทํางานนั้น หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคํานึงถึงระบบการทํางานที่สอดคล้องกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) ความชัดเจน โปร่งใส รวดเร็วและเป็นธรรม
9. ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการออกกฎหมายลําดับรอง
หน่ ว ยงานต้ อ งกํ า หนดกรอบหรื อ มาตรการป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารตรากฎหมายลํ า ดั บ รอง
ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การขยายอํ า นาจเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ เพิ่ ม ภาระแก่ บุ ค คลเกิ น สมควรไว้ ด้ ว ย
โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
 กฎหมายที่ จะตราขึ้นนั้นจําเป็นต้องออกกฎหมายลําดับรองด้ วยหรือไม่ ในกรณี
ใดบ้าง โดยมีเหตุผลประการใดบ้าง
 กฎหมายลําดับรองที่จะออกในแต่ละกรณีมีเนื้อหาสาระอย่างไร และหน่วยงานควร
ต้องเสนอหลักการอันเป็นสาระสําคัญของร่างกฎหมายลําดับรองแต่ละฉบับไปพร้อม
กับร่างกฎหมายด้วย
 หน่วยงานวางกรอบในการตรากฎหมายลําดับรองเพื่อป้องกันมิให้มีการตรากฎหมาย
ลําดับรองในลักษณะที่เป็นการขยายอํานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน
สมควรไว้แล้วหรือไม่
 กําหนดเวลาในการพิจารณาทบทวนกฎหมายลําดับรองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด
10. การรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานหรือกลุ่มผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
 การรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อเสนอให้
มีกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Public Consultation) เป็นกลไก ในการแสวงหา
ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้น จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อย
เพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ
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4.2.7 คุณภาพของการประเมิน RIA ในประเทศไทย
รายงานการตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมายของประเทศไทยถูกจัดทําขึ้นโดย
หน่ ว ยงานที่ เ สนอกฎหมายโดยยึด ตามหลัก เกณฑ์ หรื อ คู่มื อ ในการตรวจสอบความจํ า เป็ น ในการ
ร่างกฎหมาย 10 ประการที่จัดทําขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะผู้วิจัยได้สํารวจและ
รวบรวมรายงานการจัดทํา RIA จํานวน 46 ฉบับ (ดูภาคผนวกที่ 2) ที่หน่วยงานต่างๆ จัดทําขึ้นและ
เสนอต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเพื่ อ ประกอบการยกร่ า งกฎหมายในช่ ว งปี
พ.ศ. 2555 – 2556 ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดของรายงานแต่ละฉบับพบว่า รายงานส่วนใหญ่
จัดทําขึ้นในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันโดยเรียงลําดับหัวข้อและประเด็นต่างๆตามที่กําหนดไว้ในคู่มือฯ
แต่ไม่มีการอธิบายหรือวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ อย่างละเอียดมากนัก เป็นเพียงการอธิบายอย่างสั้นๆ
หรือสรุปเนื้อหาอย่างย่อ ซึ่งความยาวเฉลี่ยของรายงานแต่ละฉบับประมาณ 5 หน้า (รวมเอกสารแนบ)
โดยรายงานส่วนใหญ่มีหัวข้อต่างๆ เรียงลําดับดังนี้
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
• ส่วนราชการผู้เสนอ
• วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
• หน่วยงานและผู้ดําเนินการตามภารกิจ
• ความจําเป็นในการออกกฎหมาย
• ความซ้ําซ้อนของกฎหมาย
• ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า
• ความพร้อมของรัฐ
• วิธีการทํางานและการตรวจสอบ
• อํานาจการตราอนุบัญญัติ
• การรับฟังความคิดเห็น
รายงานบางฉบับมีรายละเอียดของหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ความเป็นมา มาตรการที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ และการสรุปสาระสําคัญของร่างกฎหมาย เป็นต้น แต่ไม่มีการกล่าวถึงหรือ
ประเมินผลกระทบของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจกล่าวได้ว่า รายงานส่วนใหญ่จัดทําสอดคล้องและ
มีหัวข้อครบถ้วนตามที่คู่มือกําหนดไว้ แต่เนื้อหารายละเอียดยังขาดความสมบูรณ์และขาดคุณภาพของ
การประเมินผลกระทบของกฎหมาย หากเปรียบเทียบกับมาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีของเอเปกและ
กลุ่มประเทศ OECD
•

รายงานการกํากับดูแลที่ดีของเอเปก (Good Regulatory Practices in APEC Member
Economies) กําหนดหัวข้อในการประเมินคุณภาพการจัดทํา RIA ไว้ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. การอธิบายถึงลักษณะของปัญหาที่ต้องการแก้ไข
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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2. การนําเสนอและวิเคราะห์ทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหา
3. การประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่างสมเหตุสมผล
4. การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทมี่ ีส่วนได้ส่วนเสีย
หากประเมินคุณภาพการจัดทํา RIA ของประเทศไทยเทียบกับรายงานการกํากับดูแลที่ดีของ
เอเปกทั้ง 4 ข้อพบว่า รายงานส่วนใหญ่มีการอธิบายถึงลักษณะของปัญหาที่ต้องการแก้ไข แต่เป็นการ
อธิบายแบบกว้างๆ ไม่ได้เป็นการอธิบายในเชิงลึก โดยประมาณครึ่งหนึ่งของรายงานทั้งหมดไม่ได้
กล่าวถึงสาเหตุและความจําเป็นในการเข้าแทรกแซงของภาครัฐโดยการออกกฎหมาย รายงานทุกฉบับ
ไม่มีการวิเคราะห์หรือนําเสนอทางเลือกอื่นในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งไม่มีการเสนอทางเลือกอื่นที่
ไม่ต้องออกกฎหมาย มีเพียงบางรายงานที่ระบุว่าไม่พบทางเลือกอื่นที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เดียวกันได้
ส่วนการประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หรือการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน
พบว่า รายงานทุกฉบับไม่มีการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนในเชิงปริมาณ และไม่มีการจัดทํา
Cost-Benefit Analysis แต่มีเพียงร้อยละ 4 ของจํานวนรายงานทั้งหมดที่กล่าวถึงผลประโยชน์
เชิงคุณภาพ
สําหรั บ การรับฟั ง ความคิด เห็น ของผู้ ที่เ กี่ย วข้อง พบว่ า รายงานทุก ฉบั บไม่มี ก ารอธิบ าย
กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นอย่างละเอียด แต่มีประมาณร้อยละ 13 ของจํานวนรายงาน
ทั้งหมดที่มีการสรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมใส่ไว้ในรายงานด้วย ในขณะที่ร้อยละ 4 ของจํานวน
รายงานทั้งหมดระบุว่าไม่มีการจัดรับฟังความคิดเห็นเนื่องจากร่างกฎหมายไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชน และหากบังคับใช้จะไม่เป็นภาระกับประชาชน ส่วนอีกร้อยละ 4 ของจํานวนรายงาน
ทั้งหมดไม่กล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างใด
ตารางที่ 4.1 การประเมินคุณภาพการจัดทํา RIA ของประเทศไทย
หัวข้อ
การอธิบายถึงลักษณะของปัญหาที่ต้องการแก้ไข
การนําเสนอและวิเคราะห์ทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหา
การประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่าง
สมเหตุสมผล
ผลประโยชน์และต้นทุนในเชิงปริมาณ
การจัดทํา Cost-Benefit Analysis
ผลประโยชน์เชิงคุณภาพ
ต้นทุนเชิงคุณภาพ
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สัดส่วนของจํานวนรายงาน
(ร้อยละ)
100
-

4
-

หมายเหตุ
ไม่ได้อธิบายในเชิงลึก
ไม่มีการวิเคราะห์หรือนําเสนอ
ทางเลือกอื่นในการแก้ไขปัญหา
ไม่มีการวิเคราะห์ผลประโยชน์และ
ต้นทุนในเชิงปริมาณ และไม่มีการ
จัดทํา Cost-Benefit Analysis
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หัวข้อ

สัดส่วนของจํานวนรายงาน
(ร้อยละ)

การรับฟังความคิดเห็นของกลุม่ ผู้ทมี่ ีส่วนได้สว่ นเสีย
กล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นโดยย่อ
สรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุม
ไม่มีการจัดรับฟังความคิดเห็น
ไม่กล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็น

79
13
4
4

หมายเหตุ
ไม่มีการอธิบายกระบวนการในการ
รับฟังความคิดเห็นอย่างละเอียด

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้หยิบยกรายงานการจัดทํา RIA ข้างต้นมา 2 ฉบับเพื่อทําการวิเคราะห์
เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายของประเทศไทย
กับมาตรฐานของกลุ่มประเทศ OECD โดยฉบับแรกเป็นรายงานการจัดทํา RIA หรือคําชี้แจงความ
จําเป็นในการตรากฎหมายสําหรับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ฉบับที่ 2 สําหรับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....
รายงานการจัดทํา RIA สําหรับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฉบับนี้จัดทําขึ้นโดย
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีความยาวประมาณ 2.5 หน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติม
เงื่อนไขในการกําหนดข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายกับการกระทําของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยยกเว้นเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มิได้ประกอบธุรกิจเป็นทางการค้าปกติ
แข่งขันกับเอกชน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการแข่งขัน เนื้อหาของรายงานกล่าวถึงความจําเป็น
และลั ก ษณะของปั ญ หาที่ ต้ อ งการแก้ ไ ข ภาระต่ อ บุ ค คล ความพร้ อ มของรั ฐ วิ ธี ก ารทํ า งาน
การตรวจสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรับฟังความคิดเห็น โดยรายละเอียดแต่ละหัวข้อมี
ความยาวประมาณ 3-4 บรรทั ด ซึ่ ง เป็ น การอธิ บ ายแบบคร่ า วๆ ไม่ ล ะเอี ย ด ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
•

หลักเกณฑ์ของ OECD
การอธิบายถึงลักษณะของ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

รายงานการจัดทํา RIA
ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจหลายแห่งประกอบธุรกิจ
แข่งขันกับภาคเอกชน การมีข้อกําหนดยกเว้น
ให้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
งบประมาณทุกประเภท ในขณะที่เอกชนต้อง
อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ทําให้การบังคับ
ใช้กฎหมายอยู่บนพื้นฐานของความไม่เสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน สมควรแก้ไข
พระราชบัญญัติเพื่อเพิ่มเติมเงื่อนไขในการ
กําหนดข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายกับการ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ข้อคิดเห็นของคณะผู้วิจัย
ควรอธิบายถึงสาเหตุของปัญหา
ในเชิงลึกว่าปัจจุบันมีปัญหา
อย่างไร ขนาดของปัญหาใหญ่
เพียงไร ส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่
เกี่ยวข้องอย่างไร รวมทั้งอธิบาย
ถึงรายละเอียดของบทบัญญัติที่
ควรจะปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
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หลักเกณฑ์ของ OECD

การบังคับใช้กฎหมายและ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

รายงานการจัดทํา RIA
กระทําของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ โดยยกเว้นเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจที่มิได้ประกอบธุรกิจเป็นทางการค้า
ปกติแข่งขันกับเอกชน
สมควรให้มีกฎหมายใช้บังคับทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร เมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษารัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจ
แข่งขันกับเอกชนที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย
อาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับกฎหมาย แต่ผลของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อนโยบายของรัฐในการไม่ประกอบธุรกิจ
แข่งขันกับเอกชน และการบังคับใช้กฎหมาย
อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค

ข้อคิดเห็นของคณะผู้วิจัย

ควรระบุถึงรายละเอียดของการ
บังคับใช้กฎหมายว่าครอบคลุม
บุคคลหรือพฤติกรรมลักษณะ
ใดบ้าง ผู้มีอํานาจดําเนินการ
บทลงโทษ ข้อยกเว้นต่างๆ
รวมทั้งควรระบุกลุ่มผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบว่าประกอบด้วยภาค
ส่วนใดบ้าง อาทิ ผู้กํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจที่เข้าข่ายตามร่าง
กฎหมายนี้ ภาคเอกชน กลุ่ม
สาธารณะ เป็นต้น
ควรวิเคราะห์ผลประโยชน์และ
ต้นทุนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และควรจัดทํา CostBenefit Analysis เพื่อวิเคราะห์
ผลประโยชน์และต้นทุนของกลุ่ม
ผู้ได้รับผลกระทบแต่ละกลุ่มจาก
การออกกฎหมายนี้

การประเมินผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบอย่าง
สมเหตุสมผล

ไม่มีการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน

การนําเสนอและวิเคราะห์
ทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหา

ไม่มีการวิเคราะห์หรือนําเสนอทางเลือกอื่นใน ควรนําเสนอทางเลือกอื่นในการ
การแก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหา อาทิ ทางเลือกใน
การไม่ ต้ อ งออกกฎหมาย และ
เปรี ย บเทีย บผลการประเมิน ผล
ประโยชน์ แ ละต้น ทุ น ของแต่ ล ะ
ทางเลื อ กรวมทั้ ง เปรี ย บเที ย บ
ความคุ้มค่าของทางเลือกอื่นกับ
ร่างกฎหมายนี้

การรับฟังความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

จัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้อยู่ใต้บังคับ
ของกฎหมายทั้งจากส่วนราชการ นักวิชาการ
สถาบันเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
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การจัดประชุมรับฟังความ
ความคิดเห็นควรครอบคลุมกลุ่ม
ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน
ทั้งกระทรวงพาณิชย์

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผล RIA ในประเทศไทย

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

หลักเกณฑ์ของ OECD

รายงานการจัดทํา RIA
ไทย รวม 2 ครั้ง ซึ่งผลการประชุมเห็นด้วยใน
หลักการ

ข้อคิดเห็นของคณะผู้วิจัย
กระทรวงการคลัง สํานัก
งบประมาณ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานเจ้าสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวมทั้งควรมีการ
เปิดเผยข้อคิดเห็น และบทสรุปที่
ได้จากการจัดประชุมอย่าง
ละเอียดด้วย

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....
รายงานการจัดทํ า RIA สํ าหรับร่างพระราชบัญ ญัติการขนส่งทางบกฉบั บนี้ จั ดทํ าขึ้ นโดย
กรมการขนส่ ง ทางบก กระทรวงคมนาคม มี ค วามยาวประมาณ 6 หน้ า โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
โดยมีรายละเอียดของปัญหาพร้อมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหารวม 7 ประเด็น รวมทั้งแนวทาง
การดําเนินการในภาพรวม และการจัดรับฟังความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในรายงานยังไม่
กล่าวถึงรายละเอียดในเชิงลึก รวมทั้งไม่มีการนําเสนอทางเลือกอื่น และไม่ได้วิเคราะห์ผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบของแต่ละมาตรการที่ต้องการแก้ไข
•

หลักเกณฑ์ของ OECD
การอธิบายถึงลักษณะของ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

รายงานการจัดทํา RIA

ข้อคิดเห็นของคณะผู้วิจยั

1. การกําหนดประเภทรถที่อยู่ภายใต้บงั คับ
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกให้เหมาะสม
สอดคล้องกับรถทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์
2. ข้อจํากัดในการมอบหมายอํานาจหน้าที่ของ
นายทะเบียนประจําจังหวัดซึ่งไม่สามารถ
กระทําได้
3. ปัญหาองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกกลางและคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งประจําจังหวัดที่ยังไม่มี
ตัวแทนหรือผูแ้ ทนจากภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานที่ดูแลและคุ้มครองผูบ้ ริโภค
4. ปัญหาความไม่ชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบันของบทบัญญัติเกีย่ วกับการ
ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ

มีการอธิบายความเป็นมา ความ
จําเป็นและปัญหาที่ต้องการแก้ไข
พร้อมทั้งระบุมาตรการในการ
แก้ปญ
ั หาทั้ง 7 ประเด็นซึ่งทําให้
เห็นภาพของปัญหาแต่ละประเด็น
ได้ชัดขึ้น อย่างไรก็ตาม รายงาน
ดังกล่าวควรอธิบายถึงสาเหตุของ
ปัญหาในเชิงลึก ขนาดของปัญหา
รวมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดของ
บทบัญญัติที่ควรจะปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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หลักเกณฑ์ของ OECD

รายงานการจัดทํา RIA

ข้อคิดเห็นของคณะผู้วิจยั

5. ปัญหาข้อจํากัดทางกฎหมายที่ยังมิได้ให้อํานาจ
ภาคเอกชนที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งจัดการเดินรถให้เกิดความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ
6. ปัญหาการควบคุมกํากับดูแลสถานตรวจสภาพ
รถเอกชนให้มีการจัดการหรือการดําเนินการที่
ดีมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎระเบียบที่
ทางราชการกําหนด
7. ปัญหาด้านการตรวจสอบการกระทําผิดซึ่ง
ปัจจุบันผู้ขับรถมักไม่ปฏิบัตติ ามคําสัง่ ของ
เจ้าหน้าที่ในการเรียกรถให้หยุดเพื่อตรวจสอบ
และการตรวจสอบความถูกต้องของรถมัก
กระทําได้ยากเพราะไม่มีกฎหมายกําหนดให้
ต้องมีหนังสือแสดงการจดทะเบียนไว้ประจํารถ
การบังคับใช้กฎหมายและกลุ่มผู้ มาตรการในการแก้ไขปัญหาเป็นมาตรการที่จะต้อง
ได้รับผลกระทบ
ดําเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จึง
สมควรกําหนดให้เป็นกฎหมายที่จะต้องใช้บังคับใน
ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ควรระบุถึงรายละเอียดของการ
บังคับใช้กฎหมายว่าครอบคลุม
บุคคลหรือพฤติกรรมลักษณะ
ใดบ้าง ผู้มีอาํ นาจดําเนินการ
บทลงโทษ ข้อยกเว้นต่างๆ
กฎหมายนี้บัญญัตขิ ึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
รวมทั้งควรระบุกลุม่ ผู้ที่จะได้รบั
สภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี เป็นการ
ปรับปรุงบทบัญญัติเดิม การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัตติ าม ผลกระทบว่าประกอบด้วยภาค
ย่อมทําให้ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้รับดําเนินการ ส่วนใดบ้าง
เกี่ยวกับเรือ่ งนั้นๆ หรืออาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต
นั้นๆ ได้และมีบทกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการ
ไม่จัดให้มีหนังสือแสดงการจดทะเบียนไว้ประจํารถ
และกรณีผู้ขับรถที่ฝ่าฝืนคําสัง่ ของผู้ตรวจการทีส่ ั่งให้
หยุดรถเพื่อตรวจสอบ

การประเมินผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบอย่าง
สมเหตุสมผล

ไม่มีการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน

การนําเสนอและวิเคราะห์

ระบุไว้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ควรนําเสนอทางเลือกอื่นในการ
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ควรวิเคราะห์ผลประโยชน์และ
ต้นทุนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และควรจัดทํา CostBenefit Analysis เพื่อวิเคราะห์
ผลประโยชน์และต้นทุนของกลุ่ม
ผู้ได้รับผลกระทบแต่ละกลุ่มจาก
การออกกฎหมายนี้ในแต่ละ
มาตรการด้วย

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผล RIA ในประเทศไทย

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

หลักเกณฑ์ของ OECD

รายงานการจัดทํา RIA

ข้อคิดเห็นของคณะผู้วิจยั

ทางเลือกอื่นในการแก้ปญ
ั หา

เดียวกัน

แก้ไขปัญหา อาทิ ทางเลือกใน
การไม่ ต้ อ งออกกฎหมาย และ
เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ผล
ประโยชน์ แ ละต้ น ทุ น ของแต่ ล ะ
ทางเลื อ กรวมทั้ ง เปรี ย บเที ย บ
ความคุ้มค่าของทางเลือกอื่นกั บ
ร่างกฎหมายนี้

การรับฟังความคิดเห็นของกลุม่
ผู้ที่มีสว่ นได้สว่ นเสีย

รับฟังความคิดเห็นโดยวิธีการผ่านทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 10-31 มีนาคม 2551
มีผู้แสดงความคิดเห็น 3 คน โดยเสนอความเห็นว่า
รายละเอียดของปัญหาและมาตรการยังไม่ชัดเจนใน
หลายประเด็น เสนอให้แก้ไขนิยามของรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล และเสนอให้แก้ไของค์ประกอบของ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจํา
จังหวัด แต่ที่ประชุมของกรมการขนส่งทางบกซึ่งมี
ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบก
และหน่วยงานภายนอก อาทิ บริษทั ขนส่ง จํากัด
สมาคมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจําทาง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มีมติไม่เห็นชอบกับ
ข้อเสนอดังกล่าว

รายงานฯ มีข้อมูลสรุปความ
คิดเห็นของการรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งมีรายละเอียด
พอสมควร แต่เป็นการรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งมี
ผู้แสดงความคิดเห็นเพียง 3 ราย
เท่านั้น
ควรมีการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทุกภาคส่วนทั้ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและภูมภิ าค
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
รวมทั้งควรมีการเปิดเผย
ข้อคิดเห็น และบทสรุปที่ได้จาก
การจัดประชุมอย่างละเอียดด้วย

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างรายงานทั้ง 2 ฉบับจะเห็นได้ว่า การอธิบายถึงลักษณะของปัญหาที่
ต้องการแก้ไขเป็นหัวข้อที่หน่วยงานราชการมีการจัดทําไว้ค่อนข้างตรงตามหลักเกณฑ์ของ OECD
เพียงแต่ควรมีการอธิบายถึงประเด็นปัญหาในเชิงลึกมากกว่าที่เป็นอยู่ ในขณะที่หัวข้อการบังคับใช้
กฎหมายและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีการ
กล่าวถึงในรายงานแต่ยังประเมินไม่ครบถ้วนและไม่ตรงประเด็น อาทิ ไม่มีการจําแนกกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบ และไม่มีการอธิบายกระบวนการและรายละเอียดในการจัดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน ส่วนหัวข้อที่ไม่มีการวิเคราะห์ไว้ในรายงานได้แก่ การประเมินผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบอย่างสมเหตุสมผล และการนําเสนอและวิเคราะห์ทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหา
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4.2.8 รูปแบบของหน่วยงานปฏิรูปกฎหมายที่ได้รับความสําเร็จ
ความพยายามในการปฏิรูประบบในการออกกฎหมายและการพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย
จะได้รับความสําเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย ประสบการณ์ในต่างประเทศ
ทั้ ง ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว และประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ได้ แ ก่
สภาพแวดล้ อมทางการเมือง และการออกแบบองค์กรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ สภาพแวดล้อมทาง
การเมืองนั้นหมายความว่า การผลักดันกระบวนการปฏิรูปกฎหมายจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ฝ่ายบริหารอย่างจริงจัง ซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบราชการ
ในภาพรวม ดังนั้น จังหวะและช่วงระยะเวลาในการผลักดันวาระดังกล่าวเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ดี การออกแบบองค์กรก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะหากไม่เหมาะสมแล้วก็จะไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ไม่มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม อันจะเป็นผล
ทําให้สุดท้ายแล้วรัฐบาลอาจต้องยุบเลิกภารกิจดังกล่าวหรือละเลยไม่ให้ความสําคัญอีกต่อไป
การศึ ก ษารู ป แบบขององค์ ก รที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในการปฏิ รู ป กฎระเบี ย บของภาครั ฐ จาก
ประสบการณ์หลากหลายประเทศทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและที่กําลังพัฒนาโดยบรรษัทการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือของธนาคารโลก
ที่ทําหน้าที่ในการลงทุนในต่างประเทศ ในรายงาน Institutions for Regulatory Governance
(2010)21 พบว่า หน่วยงานปฏิรูปกฎหมายโดยทั่วไปจะเริ่มจากรูปแบบของคณะกรรมการชั่วคราว
(ad hoc committee) ที่มีภารกิจที่มีเป้าประสงค์ที่ค่อนข้างแคบและชัดเจน เช่นในกรณีของ
ประเทศเคนยา มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาวิเคราะห์เฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาตให้แก่ภาคธุรกิจเท่านั้น (licensing) โดยมีการนําเอาวิธีการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายมาใช้ในการประเมินต้นทุนที่ภาคธุรกิจต้องแบกรับจากขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆ เมื่อ
หน่วยงานดังกล่าวมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้ว จึงค่อยมีการขยายขอบเขตของภาระหน้าที่ที่กว้างและ
ซับซ้อนขึ้น ดังนั้น การลําดับขั้นตอนในการจัดและออกแบบโครงสร้างองค์กรและกรอบภารกิจของ
หน่วยงานที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
จากการทบทวนประสบการณ์ใ นหลายประเทศพบว่ า โครงสร้ า งและกรอบภารกิ จ ของ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการปฏิรูปกฎหมายที่ดีมีดังนี้

21

IFC (2010), Institutions for Regulatory Governance สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.worldbank.org
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โครงสร้างองค์กร
• อยู่ ภายใต้หน่ วยงานของรั ฐ ที่มีค วามสํา คัญ มากที่ สุด เช่น สํานั ก นายกรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงเศรษฐกิจ หรือ กระทรวงแผนงาน (Ministry of
Planning) เป็นต้น และรายงานตรงต่อรัฐมนตรีหรือ ครม. โดยตรง
• มีระเบียบหรือกฎหมายรองรับในระยะกลางหรือระยะยาวเพื่อที่จะให้การปฏิบัติ
หน้าที่มีความชัดเจน ปลอดจากการแทรกแซงของการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์
อนึ่ง หน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะกิจ เช่น คณะกรรมการฯ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ แม้จะเหมาะสมในช่วงเริ่มแรก หากแต่จะมีข้อจํากัดเรื่องของ
อํานาจหน้าที่ที่ต้องพึ่งพาอํานาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวตลอดเวลาทําให้การปฏิบัติภารกิจอาจขาดความต่อเนื่อง
• เป็นหน่วยงานขนาดเล็กในช่วงเริ่มต้น เช่น อาจมีพนักงานเพียง 5 – 20 คนหากแต่
พนักงานเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดทํารายงานผลกระทบของ
กฎหมายที่ดี ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอย่างถ่องแท้ เมื่อหน่วยงานดังกล่าวสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จึงจะเพิ่มจํานวนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มกรอบภารกิจ เช่น หน่วยงาน Better
Regulation Unit ที่อยู่ภายใต้กระทรวงอํานวยความสะดวกด้านกฎระเบียบของ
ภาครัฐ (Ministry of Simplification) มีพนักงาน 30 คนหลังจากที่จัดตั้งมาเป็น
เวลาเกือบ 8 ปี โดยพนักงานส่วนมากเป็นนักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
• องค์ประกอบหลักของพนักงาน คือ นักกฎหมาย และ นักเศรษฐศาสตร์ และบุคคล
ที่ มี ป ระสบการณ์ ทั้ ง ในภาคราชการและภาคธุ ร กิ จ ด้ ว ย ความหลากหลายของ
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่มีความสําคัญยิ่งเนื่องจากรัฐมี
กฎระเบียบที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ฯลฯ
• มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหมายถึงการมีอํานาจในการตัดสินใจ มี
แหล่งเงินทุนที่มั่นคง และมีขีดความสามารถในเชิงเทคนิคในการประเมินผลกระทบ
ของกฎระเบียบของรัฐได้โดยเป็นที่เชื่อถือของสังคม
• มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (advisory) และหน่วยงานที่ทําหน้าที่การ
ผลักดันวาระการปฏิรูปกฎหมายกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (advocacy) เพื่อ
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ผลักดันกระบวนการในการปฏิรูปกฎหมาย และเพื่อที่ให้การปฏิบัติหน้าที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนและของภาคธุรกิจ
กรอบภารกิจ และอํานาจหน้าที่
• มีอํานาจในการสั่งการข้ามกระทรวงและสามารถรายงานต่ อผู้ที่มี อํานาจในการ
ตัดสินใจระดับสูงในกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรอบภารกิจในเบื้องต้นจะต้องไม่กว้างเกินไปนักและเป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจ
จะต้องอยู่ในวิสัยทัศน์ที่สามารถบรรลุได้เพื่อที่จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
องค์กร การศึกษาประสบการณ์ในนานาประเทศพบว่า กรอบภารกิจของหน่วยงาน
ปฏิ รู ป กฎหมายในประเทศที่ กํา ลัง พั ฒนามั ก จะกว้า งกว่า ของหน่ว ยงานลัก ษณะ
เดียวกันในประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งขาดเป้าหมายที่ชัดเจนทําให้ปฏิบัติภารกิจ
ได้ยากกว่า อนึ่ง กรอบภารกิจและเป้าหมายที่กําหนดขึ้นจะต้องสอดคล้องและโยงใย
กับยุทธศาสตร์ของนโยบายหนึ่งใดที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ประสบการณ์
ในต่างประเทศพบว่า ส่วนมากการปฏิรูปกฎหมายจะเกี่ยวโยงกับยุทธศาสตร์ในการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ การส่งเสริมการแข่งขันและลดการผูกขาดในระบบ
เศรษฐกิจ หรือการอํานวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจเป็นหลัก
• ในช่ ว งเริ่ ม แรก หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วจะต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ แก่ ก ารพั ฒ นา
ขีดความสามารถของพนักงาน เช่น การพัฒนาคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ การออก
ระเบียบ กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความชัดเจน เป็นต้น
• มีกระบวนการในการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานเพื่อที่จะ
สามารถปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร ตลอดจนกรอบภาระหน้ า ที่ แ ละวิ ธี ก ารและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม อนึ่ง การพัฒนาองค์กร
ที่ทําหน้าที่ในการปฏิรูปกฎหมายเป็นงานที่ต้องใช้เวลาเนื่องจากไม่มีสูตรสําเร็จที่
สามารถรั บ รองได้ ว่ า หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น จะสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทางสถาบัน กฎหมาย การเมือง ฯลฯ ที่เฉพาะตัว
ของแต่ละประเทศ
โครงสร้างและกรอบภารกิจขององค์กรที่ทําหน้าที่ที่ปรึกษาหารือในการผลักดันวาระการ
ปฏิรูปกฎหมายกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมีดังนี้
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โครงสร้างองค์กร
• เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ในกรณีของหน่วยงานที่ทํ า
หน้าที่ผลักดันวาระการปฏิรูปกฎหมายนั้นจะต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาชน
• ต้ อ งมี ผู้ แ ทนจากภาคธุ ร กิจ และมีผู้ เชี่ ยวชาญ เช่น นั ก วิช าการเป็ นองค์ป ระกอบ
เพื่อที่จะให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานสะท้อนปัญหาของภาคธุรกิจและของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และในกรณีของหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการผลักดันฯ จะต้อง
มี ก ระบวนการและช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยตรงกั บ ภาคธุ ร กิ จ โดย
การปรึกษาหารืออย่างเปิดเผย
• จะต้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งโปร่ ง ใส เช่ น มี ก ารเปิ ด เผยบั น ทึ ก ของผลการ
ปรึกษาหารื อ กับกลุ่ ม ผู้มีส่ วนได้ เสีย ข้อ เสนอแนะต่อหน่ วยงานราชการอื่ นๆ ใน
การปรับปรุงกระบวนการหรือคุณภาพของกฎหมาย รายงานที่จัดทําขึ้นต่อสาธารณะ
และรายงานต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
• โดยทั่ ว ไปแล้ ว หน่ ว ยงานที่ ป รึ ก ษามั ก มี ลั ก ษณะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานเฉพาะกิ จ แต่
หน่ ว ยงานที่ ทํ า หน้ า ที่ ผ ลั ก ดั น วาระการปฏิ รู ป กฎหมายกั บ หน่ ว ยงานและ
บุคคลภายนอกควรเป็นองค์กรถาวร ในทั้งสองกรณีนี้ ผู้บริหารระดับสูงของประเทศ
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้การดําเนินงานเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือของ
องค์กร
กรอบภารกิจและอํานาจหน้าที่
หน่วยงานที่ปรึกษา
• ประสานงานและปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ
• ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสะท้อนความต้องการและความคาดหมาย
ของสาธารณะต่อหน่วยงาน
• จั ด ทํ า ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานปฏิ รู ป
กฎหมาย
หน่วยงานผลักดันการปฏิรูปกฎหมาย
• ผลักดันให้ประเด็นการปฏิรูปกฎหมายเป็นวาระสําคัญของการโต้วาทีกันทาง
การเมืองเพื่อที่จะให้สังคมเห็นความสําคัญ
• จัดทําแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายที่มีความชัดเจน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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• ในระยะยาวอาจทําหน้าที่ในการประเมินคุณภาพของ RIA และกระบวนการใน
การจัดทํา RIA
กล่าวโดยสรุป หน่วยงานปฏิรูปกฎหมายที่สามารถผลักดันให้เกิดระบบการประเมินกฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติจะต้องเริ่มจากการเป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก มีกรอบภารกิจที่ไม่กว้าง
แต่ชัดเจน หากแต่มีพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และขีด
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่สูงเพื่อที่จะสามารถผลิตผลงานที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
หน่วยงานดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่กุม
อํานาจนโยบายสูง หากแต่มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและในการปฏิบัติหน้าที่ประจําวัน ซึ่งใน
กรณีของประเทศไทยอาจมีลักษณะที่เป็นองค์การมหาชนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหากแต่ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่รัดตัวของหน่วยงานราชการและมีความยืดหยุ่นในการกําหนดค่าตอบแทนของ
พนักงานมากกว่า ซึ่งมีความจําเป็นในการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญที่ตรงต่อ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ในขณะเดียวกัน หน่วยงานดังกล่าวควรมีคณะที่ปรึกษาที่มีตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลที่มี
ศั ก ยภาพในการประสานงานข้ า มกระทรวง ข้ า มหน่ ว ยงานและคณะกรรมการที่ ทํ า หน้ า ที่ ใ น
การประสานงานกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยมีตัวแทนของภาคธุรกิจ ภาคประชาชน
และภาควิชาการ โดยการทํางานของคณะที่ปรึกษาเหล่านี้จะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

4.3 บทสรุป
ประเทศไทยมีกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานราชการต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นใน
การมี ก ฎหมายตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2531 แต่ข้ อ กํ า หนดดั งกล่ า วมี ส ถานภาพเป็ น เพี ย งระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีซึ่งมีเป้าหมายในการอํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการ
พิจารณาร่ างกฎหมายเท่านั้ น
ต่ อมาเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคทองทางเศรษฐกิ จ ได้มี
ความพยายามที่จะกลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจของเอกชน โดยในปี พ.ศ. 2534 ครม. ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
กฎหมายเพิ่มเติมซึ่งกําหนดให้หน่วยงานราชการต้องชี้แจงความจําเป็นในการสร้างขั้นตอนใหม่ๆ
ขึ้นมา เช่น การขอใบอนุญาตเพื่อทํากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ว่ามีความจําเป็นเพียงไร และสร้างภาระ
แก่ภาคเอกชนมากน้อยเพียงใดด้วย
หลังจากที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากตัวแทนของประชาชนในวงกว้างในปี
พ.ศ. 2540 ก็มีพัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการในการกลั่นกรองคุณภาพของกฎหมายอีกครั้ง
4-28

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผล RIA ในประเทศไทย

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

เนื่องจากมีการกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมและการกําหนดสิทธิ
พื้นฐานของประชาชนใหม่ๆ จํานวนมากจึงต้องมีการ “สังคายนา” กฎหมายที่มีอยู่ว่าสอดคล้องกับ
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ใหม่ ห รื อ ไม่ โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ
การพัฒนาประเทศในปี พ.ศ. 2544 เพื่อดําเนินการ คณะกรรมการดังกล่าวได้ยุบเลิกกฎหมายจํานวน
หนึ่ง และได้ออกหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลคือ
OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making
และหลั ง จากนั้ น ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายขึ้ น มาในสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อรับผิดชอบเรื่องการพัฒนากฎหมายอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาการของการออกกฎหมายของประเทศไทยก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.
2540 กําหนดให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายได้ จากเดิมที่
คณะรั ฐ มนตรี แ ละสมาชิก รั ฐ สภาเท่ า นั้น ที่ ส ามารถเสนอกฎหมายได้ แนวคิ ด ดั ง กล่ า วได้รั บ การ
สนับสนุนในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งมี
ลักษณะเป็นองค์กรที่อิสระจากฝ่ายบริหารขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในการเสนอ
กฎหมายรวมทั้ ง เสนอให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม และร่ า งกฎหมายใหม่ ที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาด้วย
แม้ประเทศไทยจะมีวิวัฒนาการในการพัฒนากฎหมายมากว่าสองทศวรรษ แต่ยังไม่ได้มีการ
ทบทวนกฎหมายครั้งใหญ่ดังเช่นในเกาหลีใต้ เวียดนาม หรือ เม็กซิโกที่มีการโละกฎหมายนับพันฉบับ
และในส่วนของการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือ RIA นั้น แม้จะมีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล
แต่คุณภาพของรายงานที่จัดทําขึ้นจริงในทางปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยเหตุผลหลาย
ประการดังนี้
ประการแรกซึ่งมีความสําคัญที่สุด การจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมายในประเทศไทยมี
เฉพาะในขั้ น ตอนที่ มี ร่า งกฎหมายออกมาแล้ ว ทํา ให้ หน่ ว ยงานราชการที่ เ ป็น ผู้เ สนอกฎหมายมี
เป้าประสงค์ที่จะให้มีการตรากฎหมายดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่สุด จึงมองว่าการจัดทํารายงานดังกล่าว
เป็นเพียง “อุปสรรค”
ที่ทําให้การตรากฎหมายล่าช้าจึงดําเนินการในการจัดทํารายงานแบบ
“ขอไปที ” เพี ย งเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ นการเสนอร่ า ง
กฎหมายต่ อ ครม. เท่ า นั้ น มิ ไ ด้ ห วั ง ผลใดๆ ในการที่ จ ะใช้ ก ระบวนการดั ง กล่ า วในการปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว การทํารายงานประเมินผลกระทบของกฎหมายของไทยจึงมีลักษณะที่
เรียกว่า “tick the box” หรือ “กากบาท” ว่าได้ “ทําแล้ว” เท่านั้น
ประการที่สอง การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบของกฎหมายของไทยยังจํากัดเฉพาะ
กฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นทําให้มีกรอบการบังคับใช้ที่จํากัดมาก เนื่องจากกฎระเบียบที่มี
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ผลกระทบต่ อธุ ร กิ จ หรื อ ประชาชนโดยส่ ว นมากจะเป็ น กฎหมายรองมากกว่ า กฎหมายหลั ก การ
ประเมินผลกระทบของกฎหมายหลักซึ่งมีสารบัญญัติที่ค่อนข้างกว้างทําให้ไม่สามารถประเมินผลได้
ผลเสียที่เป็นรูปธรรมได้
ประการที่สาม ประเทศไทยยังขาด “คู่มือการประเมินผลกระทบของกฎหมาย” ซึ่งกําหนด
รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า รายงานประเมิ น เช่ น ในบางประเทศหน่ ว ยงานกลางจะทํ า
“แบบฟอร์มสําเร็จรูป (template)” ในการประเมินผลกระทบโดยให้หน่วยงานที่เสนอกฎหมายกรอก
ข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเท่านั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ดี
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า การมีคู่มือการประเมินผลกระทบของกฎหมายที่ละเอียดจะไม่สามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายได้หากยังไม่มีการแก้ไขกระบวนการในการจัดทํารายงานผลกระทบตาม
ข้อที่ 1 และ 2
ประการที่ สี่ กระบวนการในการจั ด ทํ า รายงานผลกระทบของกฎหมายของไทยยั ง ขาด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและของสาธารณชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
ของการจัดทํารายงานผลการประเมินกฎหมายที่ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทยยังขาดกฎหมาย
ว่าด้วยการรับฟังความเห็นสาธารณะที่กําหนดกรอบวิธีการในการจัดทําความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งหมายถึงการจัดทําเวทีที่ผู้เสนอกฎหมายและผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือประชาชนสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความเห็นระหว่างกันได้อย่างสร้างสรรค์ มิใช่เป็นการเสนอร่างกฎหมายโดยหน่วยงาน
ราชการฝ่ายเดียว หรือ การรับฟังความเห็นแบบกว้างๆ โดยมิได้มีการกําหนดประเด็นที่ต้องการจะ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่ ชั ด เจน และมิ ไ ด้ มี ก ารนํ า เสนอข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ประเด็ น นั้ น ๆ
เพื่อที่จะให้การแสดงความคิดเห็นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การคาดคะเนหรืออารมณ์
ประการที่ห้า ประเทศไทยยังขาดหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมินผล
กระทบของกฎหมาย ทําให้คุณภาพของรายงานไม่ได้มาตรฐานสากล
กล่าวโดยสรุป กระบวนการ RIA ในประเทศไทยยังเป็นเพียงการปฏิบัติตาม “ขั้นตอน”
เท่านั้น โดยมิได้มีการนําเนื้อหาสาระของรายงานมาใช้ประโยชน์อย่างใด
อนึ่ง บทวิเคราะห์ที่กล่าวมานั้นสอดคล้องกับความเห็นของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคประชาธิปัตย์ ที่คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ (นายเกียรติ สิทธีอมร) ซึ่งเห็นว่ารายงานผลกระทบของ
กฎหมายที่เป็นเอกสารแนบท้ายร่างพระราชบัญญัตินั้นมีประโยชน์บ้างเพราะจะให้ภาพรวมว่าร่าง
กฎหมายที่มีการเสนอเข้ามานั้นมีเป้าหมายเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมัก
ใช้ข้อมูลนี้ในการพิจารณาร่างกฎหมายในวาระหนึ่งว่าจะรับกฎหมายในหลักการหรือไม่เท่านั้น แต่ไม่
สามารถนํ า มาใช้ ใ นการอภิ ป รายในวาระที่ส องในชั้ น ของกรรมาธิ ก ารซึ่ง จะมีก ารลงรายละเอีย ด
เกี่ยวกับสารบัญญัติของร่างกฎหมายในรายมาตราเพราะขาดรายละเอียด สําหรับเนื้อหาสาระที่มีการ
4-30

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผล RIA ในประเทศไทย

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

นําเสนอยังมีลักษณะที่บิดเบือนเพื่อต้องการให้รายงานสนับสนุนจุดยืนของผู้นําเสนอกฎหมายจึงขาด
ความน่าเชื่อถือ
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ร่างกฎหมายหลายฉบับที่มีการพิจารณาก็จะไม่มี
รายงานดังกล่าวแนบท้ายทําให้เป็นการดําเนินการที่ไม่เป็นระบบจึงไม่ใช่เอกสารที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใช้ประจําในการพิจารณากฎหมาย อย่างไรก็ดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวยังเห็น
ความสําคัญของการมีรายงานผลกระทบของกฎหมาย หากแต่จําเป็นต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกอื่นๆ และผลกระทบของกฎหมายเพื่อที่จะสามารถใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาร่างกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
แนวทางในการปรั บ ปรุ ง เนื้อ หานั้ น ผู้ใ ห้สั ม ภาษณ์ เ ห็ น ว่ า รายงานควรมีก ารนํ า เสนอผล
การศึกษาซึ่งทบทวนกฎหมายลักษณะที่คล้ายคลึงกับร่างกฎหมายที่มีการเสนอในต่างประเทศว่ามี
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการบังคับใช้อย่างไร เพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้สมาชิก
ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถเข้าใจได้ไม่เพียงแต่เหตุผลและความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของร่างกฎหมาย
ซึ่งมักจะมิใช่เป็นประเด็นที่สามารถถกเถียงได้ เช่น การที่จะออกกฎหมายว่าด้วยการรับฟังความ
คิ ด เห็ น ของสาธารณชนนั้ น ย่ อ มเป็ น สิ่ ง ที่ ดี และมี ค วามจํ า เป็ น หากแต่ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเป็นรายละเอียดที่มีความสําคัญ รายงาน
ผลกระทบของร่างกฎหมายส่วนมากมีการระบุเพียงเป้าประสงค์และเหตุผลและความจําเป็นในการ
ตรากฎหมายโดยสังเขปจึงไม่มีรายละเอียดที่เป็นประเด็นที่จะสามารถพิจารณาและถกเถียงกันได้
นอกจากนี้แล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ยังเห็นว่า เนื้อหาสาระของรายงานที่จะสมบูรณ์นั้นจะต้องให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการของการออกแบบและร่างกฎหมายด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติใน
ปัจจุบัน กระบวนการในการยกร่างกฎหมายของกระทรวงไม่มีข้อกําหนดให้ต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้า
ร่วมในการร่างกฎหมาย
ในลักษณะเดียวกัน ในขั้นตอนของการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภาก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์
เงื่อนไขให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างกฎหมาย ทั้งนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการฯ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานเป็นหลัก
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ควรมีการนํา RIA มาใช้กับไม่เพียงการพิจารณาร่างกฎหมาย
เท่านั้น หากรวมถึง (1) กฎหมายลูกที่ออกตามพระราชบัญญัติด้วย คือ กฎกระทรวง และ พระราช
กฤษฎีกา เนื่องจากกฎหมายลําดับรองเหล่านี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการ
บังคับใช้กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ (2) กฎหมายที่มีอยู่เดิมว่ามีการบังคับใช้
จริงหรือไม่ และการบังคับใช้มีปัญหาหรือข้อจํากัดอย่างไร เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายที่มีปัญหาได้
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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สุดท้าย ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพของกฎหมาย ควรให้ “เขี้ยวเล็บ”
แก่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมากขึ้น โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการฯ มีภารกิจในการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่และจัดทําข้อเสนอแนะให้รัฐบาลปรับปรุงกฎหมาย โดย
รัฐบาลจะต้องดําเนินการตามข้อเสนอแนะภายในกําหนดระยะเวลา สําหรับร่างกฎหมายใหม่นั้น ควร
มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการตรากฎหมายที่ให้ความสําคัญแก่การมีส่วน
ร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียตั้งแต่ขั้นแรกของการพิจารณาความจําเป็นในการออกกฎหมาย การเลือก
รู ป แบบของกฎหมาย ตลอดจนการร่ า งกฎหมาย รวมทั้ ง มี ก ารกํ า หนดองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างกฎหมายให้ต้องมีผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย
การสัมภาษณ์อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) (คุณรสนา โตสิตระกูล) ได้รับข้อคิดเห็นในทิศทาง
เดียวกันว่า รายงานผลกระทบของกฎหมายมิใช่เอกสารที่สมาชิกใช้ในการพิจารณากฎหมายแต่อย่าง
ใด เพราะเอกสารดังกล่าวมิใช่เอกสารที่มีหลักวิชาการสนับสนุน ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าการมีรายงาน
ผลกระทบของกฎหมายที่สมบูรณ์แบบน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะเนื้อหาสาระจะเป็นประโยชน์ในการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างกฎหมาย เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และวุฒิสภามัก
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายโดยเฉพาะหากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นที่มีความซับซ้อน
ที่ผ่านมาในการหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของร่างกฎหมายนั้น สมาชิกรัฐสภา
ต้องพึ่งพารายงานการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะร่างกฎหมายบางฉบับมิได้
อยู่ในความสนใจของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้ทําการศึกษาไว้ล่วงหน้า
การมีรายงานผลกระทบของกฎหมายที่ดีจึงจะสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถนํามาใช้ได้ในกรณีของ
ร่ างกฎหมายที่รั ฐ บาลต้อ งการผลัก ดัน อย่ า งไรก็ดีเ พื่อที่ จ ะให้ รายงานดั งกล่ าวสามารถนํ า มาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ควรมีการดําเนินการดังต่อไปนี้
1. ควรมีการแจกรายงานดังกล่าวก่อนที่จะมีการพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 เพื่อให้
สมาชิกรัฐสภามีโอกาสศึกษารายงานโดยละเอียด ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มักได้รับเอกสาร
ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นหรือการประเมินผลกระทบของร่างกฎหมาย เช่น
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือ รายงานการประเมินผลกระทบของ
ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศในวันที่จะพิจารณา ซึ่งมักมีข้อมูลจํานวนมากไม่
สามารถประมวลได้ทัน
2. ควรเปิดเผยรายงานดั งกล่าวให้ ประชาชนได้รับทราบด้วย มิฉะนั้น แล้ว ถึงแม้จะมี
รายงานที่ดี แต่หากพฤติกรรมในรัฐสภาที่มีการกําหนดล่วงหน้าให้ สส. ของพรรคต้อง
ให้การสนั บสนุ นร่ างกฎหมายที่รัฐ บาลเสนอโดยไม่คํ านึงถึงความเหมาะสมของร่า ง
กฎหมายนั้นๆ แล้ว เอกสารก็จะไม่เป็นประโยชน์เพราะการตรวจสอบจากบุคคลส่วน
น้อยย่อมแพ้ในขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง แต่หากประชาชนทั่วไปมีข้อมูลจะได้
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รับทราบเกี่ยวกับการประเมินผลดีผลเสียของร่างกฎหมายด้วย ภาคประชาชนก็จะ
สามารถสร้างแรงกดดันให้ สส. ที่ให้การสนับสนุนออกมาตอบจุดอ่อนของร่างกฎหมายที่
นําเสนอไว้ในรายงานด้วย

4.4 ข้อเสนอแนะ
จากข้อสรุปที่ได้กล่าวมาแล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่าการปรับปรุงระบบการทํา RIA ในประเทศ
ไทยเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นจะต้องเริ่มจากกระบวนการในการทํา RIA
ก่อนที่จะลง
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ข้อเสนอแนะในส่วนนี้จึงแบ่งออกเป็น 3
ส่วน คือ (1) ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการทํา RIA (2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงกรอบและเนื้อหาสาระของ RIA ที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของหน่วยงานราชการ
และข้อจํากัดของข้อมูลของไทย และ (3) ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการผลักดัน RIA ให้เกิดขึ้นจริง
ในทางปฏิบัติ
4.4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการในการทํา RIA
ปัจจัยที่สําคัญที่สุด คือ (1) การทํา RIA ในช่วงระยะเวลาที่ถูกต้อง และ (2) การมีวิธีการใน
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสม (3) มีการประสานงานใกล้ชิดกับภาคเอกชน ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
•

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

กฎหมายที่ มี คุ ณ ภาพจะต้ อ งมาจากการประมวลข้ อ มู ล และข้ อ วิ เ คราะห์ ข องบุ ค คลที่
หลากหลาย โดยเฉพาะของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ดังนั้น กระบวนการ RIA ที่ดีจะต้องมีข้อกําหนดให้
ผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเหมาะสมของการมีกฎหมาย ทางเลือก และรูปแบบ
ของกฎหมาย ตลอดจนการร่างกฎหมาย และการพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายในรัฐสภาด้วย
•

กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบของกฎหมาย

คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการแก้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมายเพื่อให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการประเมินก่อนที่จะ
มีการยกร่างกฎหมาย เพื่อให้มีการตรวจสอบความจําเป็นในการออกกฎหมาย ทางเลือกต่างๆ และ
เพื่อให้แนวทางในการกํากับดูแลหรือควบคุมของภาครัฐตามที่ระบุไว้ในกฎหมายมีความเหมาะสม
กล่าวคือ เป็นประโยชน์โดยรวมต่อสาธารณะ
เมื่อมีการยกร่างกฎหมายแล้ว ควรมีการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎหมายอีกสอง
ครั้ง เพื่อประเมินทางเลือกในการกํากับดูแล โดยการประเมินในขั้นตอนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือกต่างๆ และเพื่อประเมินร่างกฎหมายในภาพรวม
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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•

การรับฟังความคิดเห็น

อนึ่ง เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความเห็นสาธารณะเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญของการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมาย เพื่อที่จะให้กฎหมายที่จัดทําขึ้นมานั้นอยู่บน
พื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน จึงต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการมากกว่าที่
ปรากฎในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็น
ระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับการรับฟังความเห็นของประชาชนในกรณีของโครงการขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐมิใช่ในการจัดทําร่างกฎหมาย
หลักการที่สําคัญในการรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนในการจัดทํากฎหมายที่กําหนดขึ้น
โดย OECD มีทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่
(1) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจะต้องเป็นข้อบังคับโดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของหน่วยงานราชการใดๆ
(2) การรับฟังความเห็นต้องดําเนินการก่อนที่จะมีการยกร่างกฎหมาย
(3) การรับฟังความเห็นจะต้องมีแนวทางในการดําเนินการในรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมใน
รูปแบบของ “คู่มือ” การจัดรับฟังความเห็นสาธารณะที่ออกแบบด้วยหน่วยงานกลาง
(4) ประชาชนทุกคนสามารถเข้าร่วมได้
(5) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากเวทีการแสดงความเห็นจะต้องมี
การบันทึกไว้และต้องเผยแพร่แก่สาธารณชนทางเว็บไซต์
(6) หน่วยงานที่เสนอกฎหมายจะต้องตอบข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามต่างๆ ที่ได้รับต่อทั้ง
สาธารณะและต่อผู้ที่แสดงความเห็นนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
(7) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจะต้องบันทึกไว้ในรายงานผลกระทบ
ของกฎหมายด้วย
(8) มีหน่วยงานกลางที่ตรวจสอบคุณภาพของการรับฟังความเห็นสาธารณะของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ
คณะผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อที่จะให้กระบวนการในการร่างกฎหมายมีความโปร่งใสและได้รับ
ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นและรอบด้ า น ควรมี ก ารร่ า งระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั บ ฟั ง ความเห็ น สาธารณะที่ มี
บทบัญญัติที่สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล
ในขณะเดียวกัน คณะผู้วิจัยเห็นว่า อาจพิจารณาที่จะปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการ “ออกกฎ” (rule making) ของหน่วยงานราชการ
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎที่โปร่งใส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ออกกฎหมายรองทุกฉบับ
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•

มีการประสานงานใกล้ชิดกับภาคเอกชน

ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าน่าลงทุนมากที่สุดเพราะมีกระบวนการในการกํากับดูแลที่เป็น
มิตรต่อภาคธุรกิจ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และ เกาหลีใต้นั้นล้วนมีสถาบันที่เอื้อต่อการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงกฎหมายที่มีคุณภาพ คณะผู้วิจัยเห็นว่า โครงสร้างของคณะกรรมการ
ของหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการส่งเสริมและกํากับระบบการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายที่กล่าวมาแล้วนั้น ควรประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐในสัดส่วนที่เท่ากัน
เพื่อที่จะให้การปฏิรูปกฎหมายนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
4.4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกฎหมาย
ข้อเสนอเกี่ยวกับสาระของรายงาน RIA
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่ วน ส่วนแรกเป็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของข้อบังคับในการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมายว่าควรที่จะ
ครอบคลุมกฎหมายใดบ้างเพื่อที่จะให้การประเมินมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคํานึงถึงข้อจํากัดของ
ทรัพยากรด้านบุคลากรและทักษะในการจัดทํารายงานดังกล่าว ส่วนที่สองเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของรายงานในส่วนของการประเมินผลกระทบของกฎหมายซึ่งต้องอาศัยเทคนิคในการ
จัดทํารายงานมาก ว่าควรมีโครงสร้างหรือรูปแบบในการประเมินอย่างไร
•

ขอบเขตในการประเมินผลกระทบของกฎหมาย

ดั ง ที่ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ม าก่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ ว ว่ า กฎหมายในปั จ จุ บั น กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด ทํ า
การประเมินผลกระทบของกฎหมายเฉพาะสําหรับร่างกฎหมายใหม่ที่มีการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรี
เท่านั้น ไม่ครอบคลุม (1) การแก้กฎหมายเดิม (2) ร่างกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชน และ (3)
กฎหมายลําดับรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง หรือ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการที่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ ตัวเลขสถิติแสดงว่าในปี พ.ศ. 2555-2556 มีเพียง
46 ฉบับเท่านั้น
คณะผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายเท่ า ใดนั ก จึ ง ควรที่ จ ะจํ า กั ด กรอบในการประเมิ น เฉพาะสํ า หรั บ กฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัติ หากแต่ควรรวมถึงการปรับแก้กฎหมายด้วย
อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องจากกฎหมายลําดับรองบางประเภทมีผลกระทบโดยตรง
และผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง เช่น ประกาศของหน่วยงานกํากับดูแลใน
รายสาขา เช่น หน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์ (คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.) กิจการพลังงาน
(คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.) กิจการขนส่ง (กรมการขนส่งทางบก ทางน้ํา และ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ทางอากาศ) กิจการการธนาคาร (ธนาคารแห่งประเทศไทย) และ กิจการประกันภัย (คณะกรรมการ
กํ า กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ การประกั น ภั ย หรื อ คปภ.) จึ ง เห็ น ควรให้ ก ฎระเบี ย บของ
หน่วยงานกํากับดูแลรายสาขาต้องมีการจัดทําการประเมินผลกระทบของกฎหมายด้วยเช่นกัน
อนึ่ง ที่ผ่านมา คณะกรรมการกํากับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้เคยมีการออก
ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า การประเมิ น ผลกระทบของกฎกติ ก าการกํ า กั บ ดู แ ลขององค์ ก รในปี
พ.ศ. 2549 หากแต่ระเบียบดังกล่าวกลับถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2555 เมื่อมีการวิจารณ์ว่าหน่วยงาน
มิได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ตนเองได้กําหนดไว้
• เนื้อหาสาระของรายงานในส่วนของการประเมินผลกระทบของกฎหมาย
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากประเทศไทยยังมีประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมายที่จํากัดจึงควรเลือกรูปแบบการประเมินที่ค่อนข้างง่ายในเบื้องต้น เพื่อที่จะให้หน่วยงาน
ราชการสามารถปฏิบัติได้ ตัวอย่างเช่น
o เลื อกที่ จํากั ดการประเมินผลกระทบเฉพาะใน 2 มิติ เช่ น ต่ อต้ นทุ นในการ
ประกอบธุ รกิ จ สิ ทธิ ของประชาชน สิ่ งแวดล้ อม ความเสี่ ยงของการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน ฯลฯ
o กํ า หนดรู ป แบบและวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจนในรู ป แบบของแบบฟอร์ ม ตามตั ว
(template) เช่น ในกรณีของการคํานวณต้นทุนของกฎหมายต้องมีการกําหนด
ประเภทของต้ น ทุ น ที่ ต้ อ งคํ า นวณ เช่ น ต้ นทุ น ของหน่ ว ยงานราชการ ซึ่ ง
ประกอบด้วยค่าจ้างพนักงานของหน่วยงานราชการ ค่าอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯ
รวมทั้ ง มี ก ารกํ า หนดค่ า มาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการคํ า นวณ เช่ น อั ต ราส่ ว นลด
(discount rate) จํานวนปีที่ใช้ในการคํานวณในการประมาณการณ์ณ์ผลดี
ผลเสียในอนาคต อัตราแลกเปลี่ยน วิธีการถ่วงน้ําหนักผลประโยชน์หรือต้นทุน
แต่ ล ะประเภท ฯลฯ เป็ นต้ น อนึ่ ง ในปั จ จุ บั นมี บริ ษั ท ที่ ปรึ ก ษาที่ จั ดทํ า
spreadsheet สําเร็จรูปในการคํานวณต้นทุนเหล่านี้แล้ว
o การประเมินผลประโยชน์อาจใช้การประเมินในเชิงคุณภาพในเบื้องต้น โดยให้
ความสําคัญแก่ข้อมูลที่ได้รับจากการจัดรับฟังความเห็นจากสาธารณชนเป็น
หลักเพื่อที่จะให้การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ไม่เบี่ยงเบน
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4.4.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบ RIA
การศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า ประเทศที่ได้รับความสําเร็จในการวางระบบ
การประเมินผลกระทบของกฎหมายล้วนมีองค์ประกอบที่สําคัญดังนี้
(1) การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิรูปประเทศ ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าความล้มเหลวในการนําระบบ
การประเมินผลกระทบของกฎหมายมาใช้ในอดีตเกิดจากการที่ระบบการประเมินฯ
ดังกล่าวมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการของประเทศ และมิได้เป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายที่รัฐบาลให้ความสําคัญ หากเป็นเช่นนั้น โอกาสที่จะผลักดัน
ให้การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายในปัจจุบันมีค่อนข้างมากจาก
กระแสของการปฏิรูปประเทศไทยสืบเนื่องมาจากวิกฤติทางการเมืองซึ่งเกี่ยวโยงกับ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การเสนอให้มีการนําระบบการประเมินกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้
โดยตรง ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้รายงานประเมินผลกระทบของกฎหมายเป็นเอกสารที่
ต้องใช้ ในกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาเพื่อให้มีการนํารายงานไปใช้ในทาง
ปฏิบัติ
(2) การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตรวจสอบ
ได้ คณะผู้วิจัยเห็นว่า ในเบื้องต้น ประเทศไทยอาจกําหนดเป้าหมายในการพัฒนา
กฎหมาย คือ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการจัดลําดับในรายงาน Ease of Doing
Business ที่ธนาคารโลกจัดทําขึ้นทุกปีดังเช่นในหลายประเทศที่ได้ศึกษาในบทที่ 3
แม้ดัชนีดังกล่าวจะให้ความสําคัญเฉพาะแก่ความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ
ในประเทศเท่านั้น แต่การได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นย่อมเป็นผลดีต่อทั้งภาพลักษณ์
ของประเทศและต่อภาคเอกชนในภาพรวม
(3) การสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานปรับปรุงกฎหมาย คณะผู้วิจัยเห็นว่า หน่วยงาน
ราชการไม่มีแรงจูงใจที่จะริเริ่มกระบวนการปฏิรูปกฎหมายเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการมีกฎหมายที่ให้อํานาจแห่งดุลยพินิจแก่ผู้ที่บังคับใช้ มิได้เป็นผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนจากการมีกฎหมายที่ไม่ดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงต้องมีการ
สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานของรัฐต้อง “ลุกขึ้นมา” ตรวจสอบคุณภาพของกฎหมาย
เก่าที่ตนดูแลอยู่และกฎหมายใหม่ที่เสนอร่างต่อสภา ในส่วนของกฎหมายเก่านั้น
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการออกกฎหมายให้กฎหมายทุกฉบับมีอายุเวลา ในลักษณะ
เดียวกับการมี Sunset clause ของกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ สําหรับกฎหมาย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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เก่าอาจมีกําหนดระยะเวลาสําหรับ “กฎหมายเก่า” เช่น กฎหมายก่อนปี พ.ศ. 2500
ว่ ากระทรวงที่มี อํานาจกํ ากั บดูแลจะต้องประเมินความจํ าเป็นในการมีกฎหมาย
เหล่านี้ และ การบังคับใช้ในทางปฏิบัติ โดยการประเมินดังกล่าวจะต้องมีผู้ที่มีส่วนได้
เสียเข้าร่วมในการประเมินด้ วย เพื่ อที่จะให้การประเมินมีความเป็ นกลาง และ
ครบถ้ วน สมบู รณ์ หากกระทรวงไม่ ดําเนินการตามกํ าหนดระยะเวลาที่กํ าหนด
กฎหมายดังกล่าวจะหมดอายุไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทําให้กระทรวงจะต้องขวนขวาย
ที่จะดําเนินการเพื่อที่จะรักษาอํานาจในการบังคับใช้กฎหมายของตนเอง
(4) การมี ห น่ ว ยงานกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง เสริ ม ติ ด ตามและตรวจสอบการ
ประเมิ น ผลกระทบของกฎหมายโดยเฉพาะ คณะผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ประเทศไทย
จํ าเป็ นต้ องมี หน่ วยงานที่ มี ความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกั บการประเมิ นผลกระทบของ
กฎหมายโดยเฉพาะ เพื่อที่จะจัดทําคู่มือในการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนในการรับฟังความเห็นของสาธารณะที่เป็นมาตรฐานกลาง ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพของรายงาน ตลอดจน
กระบวนการในการรับฟังความเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไว้
จากการศึ ก ษาในต่ า งประเทศพบว่ า รู ป แบบขององค์ ก รที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี
หลากหลาย บ้างก็เป็นหน่วยงานของรัฐ บ้างก็เป็นหน่วยงานที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งมักเป็นกรณีของประเทศที่ต้องการใช้ RIA ในการอํานวย
ความสะดวกแก่ภาคธุรกิจเป็นหลัก แต่ยังไม่พบประเทศใดที่ให้หน่วยงานเอกชน
เป็นผู้ดําเนินการ
อนึ่ง เนื่ องจากหน่วยงานดังกล่าวต้องปฏิรูปกฎหมายจึงไม่ควรเป็นหน่ วยงาน
ราชการซึ่งเป็ นผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายและในการบังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ แ ล้ ว หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญในการทํ า RIA
โดยเฉพาะจึงควรที่จะเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวอาจเป็นสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย เนื่องจากมีผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่อิสระจากฝ่ายบริหาร มีวิธีการทํางานที่ให้ความสําคัญแก่การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชนว่ามีความเป็นมืออาชีพอีกด้วย
หากแต่จะต้องเพิ่มอํานาจให้สํานักงานฯ โดยการกําหนดให้สํานักงานฯ มีอํานาจ
ในการ “ยับยั้ง” ร่างกฎหมายหากรายงานผลกระทบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
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ทั้งนี้ ในการประเมินผลกระทบในเชิงเทคนิคที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านอื่นๆ
เช่น เศรษฐศาสตร์ หรือ ธุรกิจนั้น สํานักงานฯ อาจว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
เพื่อที่จะเข้ามาช่วยในการประเมินได้ หากแต่สํานักงานเองจะต้องมีทั้งองค์ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ RIA อย่างถ่องแท้เพื่อที่จะสามารถกํากับควบคุมผลงาน
ขององค์กรเอกชนที่ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้เอกชนเข้ามารับหน้าที่
ทั้งหมดอาจไม่เหมาะสมนักเนื่องจากเอกชนไม่มีอํานาจมหาชนในการเรียกข้อมูล
หรือในการขอข้ อมู ลจากหน่วยงานของรัฐ อื่นๆ และการพึ่งพาภาคเอกชนโดย
ทั้งหมด ทําให้ไม่มีการพัฒนาทักษะในการตรวจสอบติดตามรายงานผลกระทบ
ของกฎหมายในหน่วยงานราชการ ในขณะเดียวกัน การให้หน่วยงานราชการ
ดําเนินการก็จะมีข้อจํากัดเนื่องจากระบบราชการไม่มีแรงจูงใจที่จะปฏิรูปกฎหมาย
และ ระบบราชการไม่เอื้อต่อการดําเนินงานในเชิง “ตรวจสอบ” ดังกล่าว การมี
ลักษณะที่เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจึงน่าจะเหมาะสมที่สุด
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บทที่ 5
กรณีศึกษา
การศึกษากรณีตัวอย่างของการทํารายงานผลกระทบของกฎระเบียบของภาครัฐที่บังคับใช้ใน
ประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษากรณีของการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์
ของคณะกรรมการกํากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ตาม
มาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น…”
ในปี พ.ศ. 2556 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ซึ่ง
กําหนดให้มีการเลื่อนการประมูลคลื่น 1800 MHz หลังจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานด้วยเหตุผล
เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในระบบสามารถใช้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากกฎหมายดั ง กล่ า วไม่ มี
การจัดทํา
RIA ในขั้นตอนการยกร่างกฎหมาย คณะผู้วิจัยจึงขอวิเคราะห์ผลกระทบในการ
ออกกฎหมายตามหลักการจัดทํา RIA ตามหลักเกณฑ์ของ OECD ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ว่าเป็นไปเพื่อ
“ประโยชน์สูงสุดของประชาชน” ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายในต่างประเทศ และตัวอย่างกรณีศึกษาการออกกฎกติกา
ด้านความปลอดภัยในต่างประเทศ

5.1 ความเป็นมา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้รับการจัดสรรในการใช้คลื่น 1800 MHz จากกรมไปรษณีย์โทรเลข และได้
นําคลื่นความถี่ดังกล่าวไปจัดทําสัญญาสัมปทานในลักษณะสร้าง โอน ให้บริการ (Build Transfer
Operate) กับบริษัทเอกชน 3 ราย เพื่อดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ โดยมี
ระยะเวลาดังนี้
1. บริษัท ทรูมูฟ จํากัด ระยะเวลาให้บริการ 17 ปี สัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2556
2. บริ ษั ท ดิจิตอลโฟน จํ ากั ด ระยะเวลาให้บริ การ 16 ปี สัญญาสิ้นสุดเดื อนกันยายน ปี
พ.ศ. 2556
3. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ระยะเวลาให้บริการ 27 ปี สัญญา
สิ้นสุดเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2561
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บริษัทเอกชนทั้ง 3 รายมีหน้าที่จัดหาเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด และต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้
บมจ. กสท ก่อนเริ่มให้บริการ ระหว่างให้บริการ และภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน บมจ. กสท ให้
สิทธิแก่บริษัทนําเครื่องและอุปกรณ์ที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการตลอดอายุ
สัญญา โดยบริษัทตกลงจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ําและผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มเป็นรายปี
ให้ บมจ. กสท ตลอดอายุสัมปทาน
การสิ้นสุดอายุของสัญญาสัมปทานของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด
ในเดือนกันยายน 2556 จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการจํานวน 17.84 ล้านรายอาจได้รับผลกระทบจากการ
หยุดให้บริการตามสัญญาสั มปทาน หรือที่ เรียกว่า ปัญหาซิมดับ ซึ่งเป็ นภารกิจที่ต้องดําเนินการ
เร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้การให้บริการสาธารณะหยุดชะงักและมิให้กระทบต่อผู้ใช้บริการที่ยังเหลือค้าง
อยู่ในระบบ
หลังจากที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2544 มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้ บมจ. กสท เปลี่ยนสถานะจากผู้ให้สิทธิและกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมตามพระราชบั ญ ญั ติการสื่อสารแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2519 เป็นเพียงผู้ใ ห้บริ การ
โทรคมนาคมรายหนึ่งโดยได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลที่เรียกว่า คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปัจจุบันคือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับกิ จการที่เป็นอิสระภายใต้ พ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ มาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ กําหนดให้ กสทช. ต้องดําเนินการให้
ผู้รับสัมปทานแต่ละรายได้รับสิทธิประกอบกิจการต่อไปจนกว่าสัญญาสัมปทานสิ้นสุดเท่านั้น หลังจาก
นั้ นต้อ งนํ า กลั บมาจั ด สรรใหม่โ ดย กสทช. ในระบบใบอนุญ าตด้ ว ยวิธีก ารประมูล เท่านั้ น ซึ่ งเป็ น
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตซึ่ง
เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและเกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกว่าระบบสัมปทาน
กสทช. ซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ในปี 2554 ได้มี
การจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ในเดือนเมษายน 2555 โดยระบุว่า หลังจากสัญญา
สัมปทานสิ้นสุดลงแล้ว จะต้องนําคลื่นความถี่กลับมาจัดสรรใหม่โดยการประมูล ทั้งนี้ กสทช. ได้
แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเตรี ย มความพร้ อ มสํ า หรั บ การบริ ห ารคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ค มนาคมระบบ
เซลลูลาร์ Digital PCN 1800 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวได้รายงานผลการศึกษา ต่อ กทค. ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยเสนอให้ กสทช. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหมดอายุสัญญาสัมปทานอย่าง
เร่งด่วนเพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบและมีเวลาในช่วงหลายเดือนที่เหลือในการเลือกที่จะย้ายค่ายไปยัง
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ผู้ประกอบการต่างๆ ได้ตามสมัครใจ รวมทั้งได้เสนอทางเลือกอื่นที่ช่วยเยียวยาผู้บริโภคโดยไม่ต้อง
ขยายเวลาคืนคลื่นความถี่ออกไป
อย่างไรก็ตาม กสทช. มิได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว
ในทางตรงกันข้าม กสทช. ได้ยกร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 โดยจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยกําหนดให้ขยายระยะเวลาการดําเนินการเพื่อโอนย้าย
ผู้ใช้บริการที่คงค้างอยู่ในระบบนี้ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งหมายความว่า การคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz
กลับมาเพื่อจัดสรรใหม่โดยการประมูลต้องเลื่อนเวลาออกไปอีก 1 ปีเช่นกัน

5.2 การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
การออกประกาศของ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ไม่มีการจัดทํา RIA เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายกําหนดให้มีการจัดทํา RIA เพียง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยเห็นว่า การออกกฎหมายในระดับ
รองก็ควรมีการจัดทํา RIA เช่นกันเพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย การ
ประเมินผลกระทบจากการออกกฎหมาย (ซึ่งในที่นี้คือ ประกาศ กสทช.) ตามหลักเกณฑ์ของ OECD
มีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมาย
บทบัญญัติในประกาศ กสทช. ข้อ 3 ระบุว่า
“เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้บริการที่ยังไม่อาจ
โอนย้ายไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้และเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถใช้
บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดประมูลคลื่นความถี่และ
การโอนย้ า ยผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารไปสู่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาความคุ้มครองที่คณะกรรมการกําหนดตามข้อ ๙ ให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการต่อไปเป็น
การชั่วคราว โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และสิทธิของผู้ใช้บริการ
ที่จะได้รับความคุ้มครองให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สัญญาให้บริการเดิม รวมทั้งต้อง
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนจนสิ้นสุด
ระยะเวลาความคุ้มครองซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ในกรณีที่ผู้ใช้บริการโอนย้ายออกจากระบบไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นหมด
ก่อนระยะเวลาหนึ่งปี หรือผู้ให้บริการได้รายงานต่อคณะกรรมการและพิสูจน์ได้ว่าเลขหมายที่ยังคงอยู่
ในระบบไม่ปรากฏข้อมูลการใช้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน คณะกรรมการอาจสั่งให้ยุติหน้าที่
การให้บริการตามประกาศนี้ได้”
5.2.2 ลักษณะของปัญหาที่ต้องการแก้ไข
ผลจากการสิ้นสุดอายุของสัญญาสัมปทานของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน
จํากัด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ที่บริษัทเอกชนทั้ง 2 รายทําไว้กับ บมจ. กสท ส่งผลให้ กสทช. ซึ่ง
เป็นหน่วยงานกํากับดูแลฯ ต้องเตรียมการใน 2 ประเด็นหลักได้แก่ 1) การบริหารจัดการคลื่นความถี่
ภายใต้สัญญาสัมปทานที่หมดอายุ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาและเตรียมความพร้อมสําหรับการประมูล
คลื่นความถี่ และ 2) การกําหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้ใช้บริการ หรือการเยียวยา
ผู้ใช้บริการ ซึ่งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ใช้บริการเป็นวัตถุประสงค์หลักในการออกประกาศ
กสทช. ฉบับนี้
ช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสําหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูลาร์ Digital PCN 1800 ซึ่งแต่งตั้งโดย กสทช. ได้เสนอแนวทางการเยียวยา
ผู้ใช้บริการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังนี้
1. การจัดหา/มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินการสําหรับการประมูลคลื่นความถี่
2. การกํ า หนดมาตรการสํ า หรั บ การโอนย้ า ยผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เพื่ อ ให้ ผู้
ให้บริการต้องดําเนินการตามกรอบหน้าที่ในการที่จะทําให้การโอนย้ายผู้ใช้บริการ
สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
3. การกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งผู้ใช้บริการประเภท Pre-paid
และ Post-paid
4. การดําเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบข้อเท็จจริงและปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นพร้อมกับการดําเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะมีเวลาในช่วง
หลายเดือนที่เหลือในการเลือกที่จะย้ายค่ายไปยังผู้ประกอบการต่างๆ ได้ตามสมัครใจ
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอทางเลือกอื่นที่ช่วยเยียวยาผู้บริโภคโดยไม่ต้องขยาย
เวลาคืนคลื่นความถี่ออกไปอีก 2 แนวทาง ได้แก่ การโอนย้ายผู้บริโภคคงค้างไปยังผู้ให้บริการรายอื่น
และการนําคลื่น 1800 ในช่วงคลื่นที่ยังว่างอยู่มาใช้รองรับลูกค้าคงค้างเป็นการชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม กสทช. มิได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในช่วงเวลา
ดังกล่าว กสทช. มีมติออกประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ
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วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการบนคลื่นความถี่ที่หมดอายุ
สัมปทานได้ต่อไปชั่ วคราว โดย กทค. ระบุว่าเป็นการเยียวยาผู้ ใ ช้บริ การที่ ยังคงค้ างอยู่หลังคลื่ น
หมดอายุสัมปทานให้สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่สามารถจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่
1800MHz ได้ทันก่อนหมดอายุสัมปทาน
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ทรู มู ฟ จํ า กั ด และบริ ษั ท ดิ จิ ต อลโฟน จํ า กั ด ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ สั ญ ญา
สัมปทานที่จะหมดอายุมีจํานวน 17.84 ล้านรายอาจได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการตาม
สัญญาสัมปทาน การที่ผู้ใช้บริการไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการหมดอายุสัมปทาน ทําให้ยังคงมีการเปิด
ใช้บริการหมายเลขใหม่และสมัครบริการเสริมใหม่ที่มีรายการส่งเสริมการขายหรืออายุการใช้งานเกิน
ระยะเวลาสัมปทาน รวมทั้งมีการเติมเงินจํานวนมากที่อาจใช้ไม่หมดเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง
เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีผู้ใช้บริการยังค้างอยู่ในระบบจํานวนมากซึ่งจะได้รับความเดือดร้อนหาก
มีการระงับการให้บริการของผู้ประกอบการรายเดิม
สัมปทานคลื่น 1800MHz ของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัดที่สิ้นสุดลง
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 จะต้องนํากลับมาจัดสรรใหม่โดย กสทช. ในระบบใบอนุญาตด้วยวิธีการ
ประมูลเพื่อรองรับการให้บริการ 4G ซึ่งมีความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลสูงสุดถึง 100 Mbps การ
กําหนดให้ขยายระยะเวลาการดําเนินการเพื่อโอนย้ายผู้ใช้บริการที่คงค้างอยู่ในระบบนี้ออกไปอีก 1 ปี
หมายความว่า การคืนคลื่นความถี่ 1800MHz กลับมาเพื่อจัดสรรใหม่โดยการประมูลต้องเลื่อนเวลา
ออกไปอีก 1 ปีเช่นกัน
5.2.3 การบังคับใช้กฎหมายและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
ประกาศ กสทช. ฉบับนี้เป็นมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้การได้รับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้รับตามปกติต้องสะดุดหยุดลง โดยกําหนดให้ผู้ให้บริการต้อง
จั ด ทํ า แผนความคุ้ ม ครองผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเสนอต่ อ กสทช. เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบซึ่ ง แผน
ความคุ้มครองต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการ แผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ
ทราบถึ ง การสิ้ น สุ ด สั ญ ญาสั ม ปทาน แผนงานส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถคงสิ ท ธิ เ ลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการรวมถึงภาระที่เกิดขึ้นจากการ
ที่ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะที่จํานวนผู้ใช้บริการลดลงตลอดเวลา อนึ่ง กฎหมายฉบับนี้ไม่มี
การกําหนดบทลงโทษผู้ให้บริการที่ไม่ดําเนินการตามข้อบทที่กําหนดไว้แต่อย่างใด
อย่างไรก็ ตาม นักวิ ชาการด้ านกฎหมายได้ แสดงความเห็นว่า กสทช. ไม่มีอํานาจในการ
ออกกฎหมายเพื่ อ มารองรับ การใช้ ม าตรการคุ้ ม ครองผู้ ใ ช้บ ริ ก ารฯ หรื อ ประกาศ กสทช. ฉบั บ นี้
เนื่องจาก กสทช. ไม่มีอํานาจที่จะให้เอกชนเข้ามามีสิทธิในคลื่นที่หมดอายุสัมปทานแล้วโดยไม่ผ่าน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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กระบวนการจั ดสรรคลื่นโดยการประมูล ซึ่ งจะขั ดกับหลั กการของรั ฐธรรมนูญและกฎหมายการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่กําหนดให้นําคลื่นที่สิ้นสุดสัมปทานมาจัดสรรโดยวิธีประมูลเท่านั้น
สําหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกประกาศ กสทช. ประกอบด้วย
1. หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า กั บ ดู แ ลผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในการดํ า เนิ น การตามประกาศ
กสทช. เพื่อให้การเยียวยาผู้ใช้บริการ ซึ่งในที่นี้ คือ กสทช.
2. ผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด ซึ่งต้องปฏิบัติตาม
ข้อบทของประกาศ กสทช. ในการให้บริการผู้ใช้บริการที่ยังคงค้างอยู่ในระบบภายใต้
สัญญาสัมปทานที่หมดอายุ
3. ผู้ใช้บริการ ที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานที่หมดอายุจํานวน 17.84 ล้านราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการตามสัญญาสัมปทาน
4. กลุ่ ม สาธารณะ ซึ่ ง จะได้ รั บ ผลกระทบทางอ้ อ มจากความล่ า ช้ า ในการประมู ล คลื่ น
1800MHz ที่ต้องเลื่อนเวลาไปอีก 1 ปี
5.2.4 การประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของกฎหมาย
ในการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของกฎหมายนั้น สามารถประเมินโดยจัดกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียกับกฎหมายเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานกํากับดูแล กลุ่มผู้ให้บริการ กลุ่มผู้ใช้บริการ และกลุ่ม
สาธารณะ โดยจําแนกผลประโยชน์และต้นทุนของกฎหมายต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
ตารางที่ 5.1 ผลประโยชน์และต้นทุนสําหรับกลุ่มผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบ
กลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ
หน่วยงานกํากับดูแล

กลุ่มผู้ให้บริการ

ผลประโยชน์

ต้นทุน

- สามารถกํากับดูแลการเยียวยาผู้ใช้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- ค่าใช้จ่ายในการกํากับดูแลผู้ให้บริการตามประกาศ
กสทช.
- ความเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ
- ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและภาระที่เกิดขึ้นจาก
การที่ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะที่จํานวน
ผู้ใช้บริการลดลงตลอดเวลา

- สามารถดําเนินการให้บริการเพื่อป้องกันมิให้
การให้บริการสาธารณะหยุดชะงักและมิให้
กระทบต่อผู้ใช้บริการที่ยังเหลือค้างอยู่ใน
ระบบ
กลุ่มผู้ใช้บริการ
- ได้รับการคุ้มครองในการใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่องอีก 1 ปี
- มีระยะเวลาเพิ่มในการเลือกที่จะย้ายค่ายไป
ยังผู้ประกอบการต่างๆ ได้ตามสมัครใจ
กลุ่มสาธารณะ
- ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ได้รับ
ความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้ได้อย่าง
ต่อเนื่องอีก 1 ปี
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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- การดําเนินการในการย้ายค่ายไปยังผู้ประกอบการ
รายอื่นหรือบริการอื่นๆ

- ค่าเสียโอกาสของภาคธุรกิจและประชาชนที่จะได้ใช้
บริการคลื่น 4G จากการนําคลื่น 1800MHz มา
ประมูลทันทีหลังสิ้นสุดอายุสัมปทาน
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5.2.5 เปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุน
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ละกลุ่ม สามารถจําแนก
ได้ดังนี้
หน่วยงานกํากับดูแล
การออกกฎหมายฉบับนี้สําหรับ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแล จะส่งผลให้ กสทช.
มั่นใจได้ว่าจะสามารถกํากับดูแลผู้ให้บริการในการดําเนินการโอนย้ายผู้ใช้บริการออกจากระบบได้
ทั้งหมดโดยไม่ประสบปัญหาซิมดับ ซึ่ง กสทช. ไม่สามารถดําเนินการทั้งหมดได้ทันการณ์ก่อนวันสิ้นสุด
สัญญาสัมปทาน จึงต้องออกประกาศ กสทช. ฉบับนี้เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองการขยายระยะเวลา
การดําเนินการเพื่อโอนย้ายผู้ใช้บริการที่คงค้างอยู่ในระบบนี้ออกไปอีก 1 ปี
•

ในขณะที่การออกกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลให้เกิดต้นทุนจากการบริหารจัดการและเจ้าหน้าที่ที่
ต้องดูแลควบคุมผู้ให้บริการให้ดําเนินการตามข้อกําหนดภายใต้ประกาศ กสทช. รวมทั้งการแต่งตั้ง
คณะทํางานขึ้นมา 1 ชุด22เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินการของผู้ให้บริการ
ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า นักวิชาการด้านกฎหมายได้แสดงความเห็นว่า กสทช. ไม่มี
อํานาจในการออกกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจาก กสทช. ไม่มีอํานาจที่จะให้เอกชนเข้ามามีสิทธิในคลื่นที่
หมดอายุสัมปทานแล้วโดยไม่ผ่านกระบวนการจัดสรรคลื่นโดยการประมูล ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อ กสทช. จากการดําเนินการที่ขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่กําหนดให้นําคลื่นที่สิ้นสุดสัมปทานมาจัดสรรโดยวิธีประมูลเท่านั้น
กลุ่มผูใ้ ห้บริการ
กลุ่มผู้ให้บริการในที่นี้ประกอบด้วย บริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด ซึ่ง
กฎหมายนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 บริษัทเนื่องจากเป็นการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
ให้บริการผู้ใช้บริการที่ยังคงค้างอยู่ในระบบภายใต้สัญญาสัมปทานที่หมดอายุแล้วโดยการโอนย้าย
ผู้ใช้บริการออกจากระบบโดยปราศจากข้อจํากัดด้านเงื่อนเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป อีกทั้งสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้นานเกินกว่าวันสิ้นสุดสัมปทานไม่เกิน 1 ปีอีกด้วย
•

ส่วนต้นทุนของผู้ให้บริการจากการออกกฎหมายนี้ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและภาระ
ที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะที่จํานวนผู้ใช้บริการลดลงตลอดเวลา โดยผู้

22

คณะทํางานจํานวน 5 คนประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีผู้แทนสํานักงาน กสทช. เป็น
เลขานุการคณะทํางาน
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ให้บริการจะต้องจัดทําแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการและเสนอต่อ กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ
รวมทั้งต้องให้บริการลูกค้าโดยรักษาคุณภาพการให้บริการจนกว่าจะดําเนินการโอนย้ายเลขหมาย
และต้องดําเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครองให้ลูกค้าทราบ นอกจากนี้
ผู้ให้บริการยังต้องจัดทํารายงานจํานวนผู้ใช้บริการคงเหลือในแต่ละเดือน และรายงานบัญชีรายรับ
หลังหักค่าใช้จ่าย ส่งให้ กสทช. เพื่อดําเนินการตรวจสอบต่อไป ซึ่งการดําเนินการทั้งหมดนี้ก่อให้เกิด
ภาระต้นทุนต่อผู้ให้บริการทั้งสิ้น
กลุ่มผูใ้ ช้บริการ
ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานที่หมดอายุจํานวน 17.84 ล้านราย
ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด จะได้รับความคุ้มครองในการใช้
บริการอย่างต่อเนื่องในเลขหมายเดิมไปอีก 1 ปีตามประกาศ กสทช. รวมทั้งมีระยะเวลาเพิ่มในการ
เลือกที่จะย้ายค่ายไปยังผู้ประกอบการต่างๆ ได้ตามสมัครใจ
•

ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการที่ยังคงค้างอยู่ในระบบหลังสิ้นสุดสัมปทานมีเวลาไม่เกิน 1 ปี
สําหรับการดําเนินการในการย้ายค่ายไปยังผู้ประกอบการรายอื่นหรือบริการอื่นๆ ซึ่งกระบวนการใน
การโอนย้ายเลขหมายของลูกค้าแต่ละรายทําให้ลูกค้าต้องเสียเวลาในการดําเนินการติดต่อและหา
ข้อมูลสําหรับการเลือกผู้ให้บริการรายใหม่หรือบริการส่งเสริมการขายอื่นๆ
กลุ่มสาธารณะ
กลุ่มสาธารณะในที่นี้หมายถึงประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ และสังคมโดยรวมในประเทศ ซึ่ง
กฎหมายนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างในกรณีที่ช่วยแก้ปัญหาซิมดับได้ ซึ่งทําให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้บริการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ตามปกติโดยไม่ต้องสะดุดหยุดลง
•

ในทางตรงกันข้าม กฎหมายฉบับนี้ก่อให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสของภาคธุรกิจและประชาชน
ที่จะได้ใช้บริการคลื่น 4G จากการนําคลื่น 1800MHz มาประมูลทันทีหลังสิ้นสุดอายุสัมปทาน ความ
ล่าช้าในการประมูลคลื่น 1800MHz มีต้นทุนที่สูงต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย ซึ่งรวมถึงความ
เสียหายจากรายได้จากการประมูล และค่าเสียโอกาสของภาคธุรกิจและผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการ
สื่อสารข้อมูลรูปแบบใหม่ที่รวดเร็ว ซึ่งประเมินได้ว่ามีมูลค่าประมาณ 5-7 เท่าของราคาคลื่นความถี่ที่
ใช้ในการให้บริการต่อปี23 ทั้งนี้ หากประเมินมูลค่าคลื่น 1800MHz หรือคลื่น 4G โดยเทียบเท่ากับ
มูลค่าคลื่น 3G (ดังจะเห็นได้จากที่ True ได้นําคลื่นที่ประมูลได้สําหรับ 3G เมื่อปลายปี พ.ศ. 2555
ไปเปิ ด ให้ บ ริ ก าร 4G
แทน 3G) หากนํ า ราคาคลื่ น 3G ที่ 4,500 ล้ า นบาทต่ อ 5 MHz
23

Thomas Hazle, Roberto Munoz and Diego Avanzier (2012), What Really Matters in Spectrum Allocation
Design?, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol. 10. Issue 3.

5-8

บทที่ 5 กรณีศึกษา

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

มาประมาณการณ์รายได้ในกรณีที่มีการประมูลคลื่น 1800MHz ซึ่งมีทั้งหมด 25 MHz จะได้เป็น
วงเงิน 22,500 ล้านบาท และเมื่อคูณด้วยมูลค่าประเมิน 5-7 เท่าของราคาคลื่นความถี่ที่ใช้ในการ
ให้บริการต่อปี จะคิดเป็นค่าเสียโอกาสประมาณ 112,500 – 157,500 ล้านบาทต่อปี
การประเมินข้างต้นของคณะผู้วิจัยสอดคล้องกับรายงานวิจัยของสถาบันอนาคตไทยศึกษาซึ่ง
ได้คํานวณค่าเสียโอกาสจากความล่าช้าในการที่ไม่ได้เริ่มโครงการ 3G เนื่องจากถูกคัดค้านไม่ให้มี
การประมู ล โดยรายละเอี ยดในงานวิจัยกล่ าวว่ า การไม่ตัดสินใจลงทุนในโครงการ 3G ในช่วงปี
พ.ศ. 2552-2555 ทําให้เสียรายได้ที่มองเห็นให้แก่ประเทศไทยมูลค่าประมาณปีละ 1.5 หมื่นล้านบาท
ในขณะเดียวกันก็ทําให้ประเทศเกิดค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็นเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 4.8 แสนล้านบาท
หรือประมาณปีละ 1.6 แสนล้านบาท24 ประกอบด้วย (ดูตารางที่ 5.2 ประกอบ)
¾
o

o

¾
o

o

¾

24

รัฐเสียโอกาสปีละ 0.2 หมื่นล้านบาท
การดําเนินโครงการ 3G ทําให้รัฐต้องเสียรายได้จากการย้ายฐานลูกค้าประมาณปีละ
1.7 หมื่นล้านบาท แต่เมื่อบวกรายได้จากสัมปทานบนคลื่นความถี่ใหม่มูลค่า 41,625
ล้านบาท หรื อ 0.28 หมื่นล้านบาทต่อปี จะทําให้รั ฐสูญเสียส่วนแบ่ งรายได้สุทธิ
ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี
หากภาคธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก 3G สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึงปีละ 9.6 หมื่น
ล้ า นบาท รั ฐ จะมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการเก็ บ ภาษี ทั้ ง ทางตรง (ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคล) และทางอ้อม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) อีกประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท
ภาคธุรกิจเสียโอกาสปีละ 9.6 หมื่นล้านบาท
หากมีการลงทุนโครงการ 3G เมื่อ 3 ปีที่แล้ว คาดว่าจะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ในธุรกิจโทรศัพท์มือถือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดและสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ผู้ประกอบการดังกล่าวประมาณปีละ 3.3 หมื่นล้านบาท
การลงทุ นโครงการ 3G ส่ งผลบวกต่ อเศรษฐกิ จโดยรวมทั้ งอุ ตสาหกรรมต้ นน้ํ า
(อุ ตสาหกรรมพื้ นฐานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการลงทุ น 3G) และอุ ตสาหกรรมปลายน้ํ า
(อุตสาหกรรมที่นําเอาประโยชน์จาก 3G ไปใช้ในการผลิต) คิดเป็นมูลค่ารวม 1.9
แสนล้านบาท หรือปีละ 6.3 หมื่นล้านบาท
ประชาชนเสียโอกาสปีละ 6.2 หมื่นล้านบาท

สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2555) , 3G: รายได้ที่มองเห็น vs ค่าเสียโอกาสทีม่ องไม่เห็น, ธันวาคม 2555
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o เทคโนโลยี 3G มีความเร็วกว่า EDGE ถึง 30-35 เท่า ซึ่งความเร็วในการเข้าชม
เว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์ประหยัดเวลาได้โดยแปลงเป็นมูลค่า
ได้ประมาณ 3.9 หมื่นล้านบาทต่อปี
o การแย่งใช้ทรัพยากรบนคลื่นความถี่เดิมที่มีจํานวนผู้ใช้มากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพ
ของการใช้บริการ เช่น สายหลุดระหว่างการสนทนา ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
ประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาทต่อปี
ตารางที่ 5.2 ค่าเสียโอกาสจากการที่ไม่ได้เริ่มโครงการ 3G เป็นเวลา 3 ปี
กลุ่มที่เสียโอกาส
รัฐบาล

ธุรกิจ

ประชาชน

รวม

ค่าเสียโอกาส
(หมื่นล้านบาท)

สาเหตุ

-1.5

รั ฐ เสี ย รายได้ จ ากค่ า สั ม ปทานสุ ท ธิ บ นคลื่ น ความถี่ เ ก่ า เมื่ อ มี
การย้านฐานลูกค้ามาใช้คลื่นความถี่ใหม่

1.7

รั ฐ เสี ย โอกาสในการเรี ย กเก็ บ ภาษี จ ากภาคเอกชนที่ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ใหม่

3.3

ผู้ประกอบการในธุรกิจโทรศัพท์มือถือเสียรายได้จากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อยอด

6.3

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคส่วนอื่นโดยรวม

3.9

ประชาชนเสียเวลาจากการเข้าชมเว็บไซต์บนมือถือหากยังไม่ใช้
บริการ 3G

2.3

ประชาชนเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยโทรศั พ ท์ เ พิ่ ม ขึ้ น เพราะคุ ณ ภาพของ
บริการที่ไม่ดี เช่น สายหลุดขณะสนทนา เป็นต้น

1.6 แสนล้านบาทต่อปี

ที่มา: สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2555) , 3G: รายได้ที่มองเห็น vs ค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น, ธันวาคม 2555

จะเห็นได้ว่าต้นทุ นของกลุ่ มสาธารณะมีมูล ค่าที่สูงมากจากค่ าเสี ยโอกาสในการไม่ได้ เริ่ ม
ประมูลคลื่น 1800MHz ซึ่งเป็นค่าความเสียหายที่สูงกว่าผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มรวมกันหลายเท่า
ทั้ ง นี้ ผลประโยชน์ แ ละต้ น ทุ น บางรายการค่ อ นข้ า งเป็ น นามธรรม ซึ่ ง ประเมิ น ค่ า ได้ ย าก
ส่วนค่าเสี ยโอกาสสามารถประเมินเทียบเคียงมาเป็นตัวเงินได้ โดยมีค่าความเสียหายถึงปีละ 1.6
แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายควรศึกษาผลกระทบจาก
ทางเลือกอื่นๆ ด้วยเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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5.2.6 ทางเลือกอื่นๆ
คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอทางเลือกอื่นที่ช่วยเยียวยาผู้บริโภคโดยไม่ต้องขยายเวลาคืนคลื่น
ความถี่ออกไปอีก 2 แนวทาง ได้แก่ การโอนย้ายผู้บริโภคคงค้างไปยังผู้ให้บริการรายอื่น และการนํา
คลื่น 1800MHz ในช่วงคลื่นที่ยังว่างอยู่มาใช้รองรับลูกค้าคงค้างเป็นการชั่วคราว
แนวทางที่ 1 การโอนย้ายผู้บริโภคคงค้างไปยังผู้ให้บริการรายอื่น
ทางเลือกนี้เป็นการดําเนินการโอนย้ายผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่ในระบบให้ไปใช้บริการของ
ผู้ให้บริการรายอื่น เช่น การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 800MHz ของ บมจ. กสท หรือการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 900MHz ของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส หรือการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่าน 1800MHz ของ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 2.1 GHz ของผู้รับใบอนุญาตทุกราย เป็นต้น
¾

แนวทางที่ 2 การนําคลื่น 1800MHz ในช่วงคลื่นที่ยังว่างอยู่มาใช้รองรับลูกค้าคงค้าง
เป็นการชั่วคราว
ทางเลือกนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz ช่วง 1760.5-1785 MHz
และ 1855.5-1880 MHz ซึ่งเป็นช่วงที่ถูกกําหนดให้เป็นคลื่นความถี่สํารองสําหรับการให้บริการตาม
สัญญาสัมปทานระหว่าง บมจ. กสท และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวต้องให้คู่สัญญาเป็นผู้จัดทําแผนและแนวทางการดําเนินการ
¾

การเสนอทางเลื อ กทั้ ง 2 ทางเลื อ กของคณะกรรมการฯ อยู่ บ นเงื่ อ นไขว่ า กสทช. ควร
ดําเนินการทันทีตั้งแต่ต้นปี 2556 เพื่อให้การโอนย้ายสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนวัน
สิ้นสุดสัมปทานในเดือนกันยายน 2556 ซึ่งทั้งสองทางเลือกเป็นข้อเสนอที่ไม่สนับสนุนให้มีการออก
กฎหมาย
5.2.7 เปรียบเทียบผลการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของแต่ละทางเลือก
จากการที่ทางเลือกทั้งสองทางเป็นแนวคิดที่ต้องการให้มีการโอนย้ายลูกค้าให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ผลประโยชน์และต้นทุนของทั้งสองทางเลือกจึงคล้ายคลึงกัน โดย กสทช.
สามารถกํากับดูแลการโอนย้ายผู้ใช้บริการได้ทันก่อนสิ้นสุดสัมปทาน และผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่องจากการโอนย้ายไปยังผู้ประกอบการรายใหม่ก่อนวันสิ้นสุดสัมปทาน ส่วนผู้ให้บริการ
จะได้รับกลุ่มลูกค้าเพิ่มจากผู้ที่โอนย้ายเลขหมายก่อนสิ้นสุดสัมปทานโดยทางเลือกที่ 1 ผู้ให้บริการจะ
มีจํานวนหลายรายและให้บริการในคลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ทางเลือกที่ 2 ผู้ให้บริการมี
เพียงรายเดียวและเป็นคลื่นความถี่เดิมคือ 1800 MHz สําหรับกลุ่มสาธารณะจะได้ประโยชน์จากการ
ติดต่อสื่อสารกั บกลุ่ม ผู้ใ ช้บริการที่ได้รับการโอนย้ายเลขหมายก่อนสิ้นสุดสัม ปทานอย่ างต่อเนื่อง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

5-11

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

ผลประโยชน์สูงสุดจากทั้ง 2 ทางเลือกคือประชาชนมีโอกาสได้ใช้บริการ 4G จากการจัดสรรคลื่น
1800MHz โดยวิธีประมูลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
ทางเลือกทั้งสองทางมีภาระต้นทุนในแต่ละกลุ่มที่เหมือนกันและใกล้เคียงกับทางเลือกในการ
ออกกฎหมาย แต่ทางเลือกในการออกกฎหมายมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากหลายเท่าจากค่าเสียโอกาสของ
ภาคธุรกิจและประชาชนที่จะได้ใช้บริการคลื่น 4G จากการนําคลื่น 1800MHz มาประมูลทันทีหลัง
สิ้นสุดอายุสัมปทาน ในขณะที่ทางเลือกในการโอนย้ายผู้บริโภคคงค้างไปยังผู้ให้บริการรายอื่น และ
การนําคลื่น 1800MHz ในช่วงคลื่นที่ยังว่างอยู่มาใช้รองรับลูกค้าคงค้างเป็นการชั่วคราว ไม่มีภาระ
ต้นทุนในส่วนนี้เกิดขึ้นแต่อย่างใด (ดูตารางที่ 5.3 ประกอบ)
ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือกอื่น
ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1

กลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ
หน่วยงานกํากับดูแล
กลุ่มผู้ให้บริการ
กลุ่มผู้ใช้บริการ
กลุ่มสาธารณะ

ทางเลือกที่ 2

หน่วยงานกํากับดูแล
ผู้ให้บริการ
กลุ่มผู้ใช้บริการ
กลุ่มสาธารณะ

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
5-12

ผลประโยชน์
- สามารถกํากับดูแลการโอนย้าย
ผู้ใช้บริการได้ทันก่อนสิ้นสุด
สัมปทาน
- ได้รับกลุ่มลูกค้าเพิ่มจากผู้ที่โอนย้าย
เลขหมายก่อนสิ้นสุดสัมปทาน
- ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการ
เลือกที่จะย้ายค่ายไปยัง
ผู้ประกอบการต่างๆ ได้ตามสมัครใจ
- ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้บริการที่
ได้รับการโอนย้ายเลขหมายก่อน
สิ้นสุดสัมปทานอย่างต่อเนื่อง
- มีโอกาสได้ใช้บริการ 4G จากการ
จัดสรรคลื่น 1800MHz โดยวิธี
ประมูลในเดือนกันยายน 2556
- สามารถกํากับดูแลการโอนย้าย
ผู้ใช้บริการได้ทันก่อนสิ้นสุด
สัมปทาน
- ได้รับกลุ่มลูกค้าเพิ่มจากผู้ที่โอนย้าย
เลขหมายก่อนสิ้นสุดสัมปทาน
- ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ย้ายค่ายไปยังผู้ประกอบการรายใหม่
- ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้บริการที่
ได้รับการโอนย้ายเลขหมายก่อน
สิ้นสุดสัมปทานอย่างต่อเนื่อง
- มีโอกาสได้ใช้บริการ 4G จากการ
จัดสรรคลื่น 1800MHz โดยวิธี
ประมูลในเดือนกันยายน 2556

ต้นทุน
- ค่าใช้จ่ายในการกํากับดูแลผู้ให้บริการ
- ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
- การดําเนินการในการย้ายค่ายไปยัง
ผู้ประกอบการรายอื่นหรือบริการอื่นๆ
-

- ค่าใช้จ่ายในการกํากับดูแลผู้ให้บริการ
- ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
- การดําเนินการในการย้ายค่ายไปยัง
ผู้ประกอบการใหม่
-
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5.2.8 เปรียบเทียบความคุ้มค่าของทางเลือกอื่นกับกฎหมาย
จากข้อมูลการเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือกในการออกกฎหมาย และ
ทางเลือกในการไม่ออกกฎหมายทั้ง 2 ทางเลือก จะเห็นได้ว่าทางเลือกในการออกกฎหมายมีต้นทุนที่
สูงกว่าประมาณ 1.6 แสนล้านบาทจากค่าเสียโอกาสของภาคธุรกิจและประชาชนที่จะได้ใช้บริการ
คลื่น 4G จากการนําคลื่น 1800MHz มาประมูลทันทีหลังสิ้นสุดอายุสัมปทาน ในขณะที่ทางเลือกใน
การไม่ออกกฎหมายทั้ง 2 ทางเลือกมีผลประโยชน์เพิ่มขึ้นต่างจากทางเลือกในการไม่ออกกฎหมายคือ
ประชาชนมีโอกาสได้ใช้บริการ 4G จากการจัดสรรคลื่น 1800MHz โดยวิธีประมูลในเดือนกันยายน
2556 จึงอาจกล่าวได้ว่า ทางเลือกในการไม่ออกกฎหมายจะได้ผลคุ้มค่ากว่าการดําเนินการในการ
ออกกฎหมาย
5.2.9 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย
กสทช. ได้ จั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความเห็ น จากกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก รายในช่ ว งที่
คณะอนุกรรมการฯ จัดทํารายงานการศึกษาเพื่อเสนอต่อ กสทช. รวมทั้งได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะในเดือนสิงหาคม 2556 สําหรับการยกร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
พ.ศ. 2556

5.3 บทสรุป
การโอนย้ายผู้ใช้บริการก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานมีกระบวนการในการดําเนินการหลาย
ขั้นตอนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการและดําเนินการหลายเดือน ซึ่งหลังจากเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ในปี 2554 กสทช. มีเวลาในการวางแผนและเตรียมขั้นตอนในการโอนย้ายได้ทันเวลาโดยไม่
จําเป็นต้องมีการออกกฎหมาย จากการวิเคราะห์การจัดทํา RIA ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทางเลือกในการ
ไม่ออกกฎหมายจะได้ผลคุ้มค่ากว่าการดําเนินการในการออกกฎหมายของ กสทช.

5.4 กรณีศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายในต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีดําริที่จะปรับปรุงวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากพบว่ามีคลื่นความถี่จํานวนมากที่ไม่มีการใช้งานอย่างเต็มที่ ทําให้มี
ต้นทุนค่าเสียโอกาสในเชิงเศรษฐกิจ หน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักร
(OFCOM) จึงได้จัดทํารายงานผลกระทบของการเปลี่ยนแนวทางการบริหารคลื่นความถี่แบบใหม่ซึ่ง
จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเอกชนที่ถือครองคลื่นความถี่ใช้คลื่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สาธารณะโดยใช้มาตรการกระตุ้นสองประการได้แก่
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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(1) การกําหนดค่าปรับสําหรับการถือครองคลื่นโดยไม่ใช้ประโยชน์จากเดิมที่ OFCOM
มีอํานาจเพียงการยึดคืนใบอนุญาตในการใช้คลื่นดังกล่าวซึ่งเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไป ไม่เหมาะสม
กับความรุนแรงของความผิดและที่สําคัญคือ ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่อาจใช้บริการอยู่เดิม
(2) การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ถือครองคลื่นคืนคลื่นให้แก่หน่วยงานกํากับดูแลเพื่อที่จะ
นําไปประมูลใหม่โดยมีการกําหนดสัดส่วนการแบ่งรายได้จากการประมูลระหว่างเจ้าของคลื่นรายเดิม
กับภาครัฐที่เป็นผู้ประมูลคลื่น
ในการพิจาณาว่าควรหรือไม่ควรที่จะมีการออกมาตรการดังกล่าว OFCOM ได้จัดทํารายงาน
ผลกระทบ (Impact Assessment) ขึ้นมาโดยมีการเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ระหว่างสอง
ทางเลือก คือ ทางเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการบริหารคลื่นความถี่ และ ทางเลือกที่จะ
เปลี่ยนกฎระเบียบตามข้อเสนอของรัฐตามที่ได้กล่าวมาแล้วตามที่ปรากฏในตารางที่ 5.4 ด้านล่าง
ตารางที่ 5.4 การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของการเปลี่ยนระบบการบริหารคลื่นความถี่ใน
เชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ต้นทุนและผลประโยชน์
ต้นทุน
ต้นทุนในการบริหารจัดการระบบการ
ประมูลใหม่
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ที่ตกแก่ผู้ใช้บริการจากการใช้
ประโยชน์จากคลื่นมากขึ้น
การส่งเสริมนวัตกรรม
กําไรและการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพจากระบบใหม่
พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
รวมผลประโยชน์สุทธิ

ทางเลือกที่ 1
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ทางเลือกที่ 2
(มีการเปลี่ยนแปลง)

0

0.93 ล้านปอนด์

0

5723.62 ล้านปอนด์

0
0

518.06 ล้านปอนด์

0
0

6,241 ล้านปอนด์

ทีมา: Impact Assessment: Spectrum Mangament. IA No.: DCMS070. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file /225787/Spectrum_IA.pdf

ในรายงานดังกล่าวได้สรุปวิธีการคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์โดยสังเขปดังนี้
ต้นทุนในการบริหารจัดการระบบใหม่ : ต้นทุนในการสร้างระบบในการซื้อขายคลื่นความถี่ที่
ไม่มีการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ บวกต้นทุนในการบริหารฐานข้อมูลคลื่นความถี่และในการออก
ใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ที่มีการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ
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ผลประโยชน์ที่ตกแก่ผู้ใช้บริการ : คํานวณจากรายได้ต่อเมกะเฮิรตซ์ที่ 12.42 ปอนด์ต่อ
เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า มาตรการใหม่จะทําให้มีคลื่นความถี่ประมาณ 130 เมกะเฮิรตซ์
เข้ามาสู่ตลาดในช่วง 10 ปีข้างหน้า
การส่งเสริมนวัตกรรม: มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเข้ามาในระบบ
การซื้อขายคลื่นความถี่ซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้ผู้ประกอบการในตลาดให้ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ใช้คลื่นความถี่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด เนื่องจากผลกระทบในส่วนนี้ประมาณการณ์ได้ยากมากจึงไม่มี
การประเมินมูลค่าในเชิงปริมาณ
กําไรและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: มีการคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการจะ
สามารถสร้างกําไรจากการลดต้นทุนในการครอบครองคลื่นความถี่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งมูลค่าของกําไรประเมินไว้ที่ร้อยละ 5 ของผลประโยชน์ที่ตกแก่ผู้บริโภค
พัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร: การจัดสรรคลื่นความถี่ภายใต้ระบบใหม่จะทําให้
คลื่นความถี่ตกอยู่ในครอบครองของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการใช้ประโยชน์จากคลื่นดังกล่าว
ทําให้มีการลงทุนในการสร้างโครงข่ายการสื่อสารและในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กล่ า วโดยสรุ ป ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวทางในการคํ า นวณต้ น ทุ น และ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวโยงกับการบริหารคลื่นความถี่ซึ่งให้ความสําคัญอย่างยิ่งแก่ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภค
จะได้รับจากการใช้คลื่นความถี่และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ระบบการประมูล
หากเปรียบเทียบกับในกรณีของ กสทช. ที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า ข้ออ้างของ กสทช. ว่าประกาศ
เรื่ อ งมาตรการคุ้ ม ครองผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารชั่ ว คราวในกรณี สิ้ น สุ ด การอนุ ญ าต สั ม ปทาน หรื อ สั ญ ญา
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ว่าประกาศดังกล่าวมีความชอบธรรมเนื่องจากเป็นการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการในระบบเดิมซึ่งมีประมาณ 17 ล้านรายนั้นเป็นการประเมินผลประโยชน์ที่ไม่
รอบด้าน เนื่องจากไม่มีการประเมินค่าเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ของระบบ 4G ซึ่งมีความเร็วกว่าระบบ 2G อย่างมาก รวมทั้งค่าเสียโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอีกด้วยหากมีการนําคลื่นดังกล่าวไปประมูลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงสุด
แทนที่จะกําหนดให้ผู้ประกอบการรายเดิมเป็นผู้ใช้คลื่นความถี่ต่อไปอีก 1 ปี

5.5 กรณีศึกษาการออกกฎกติกาด้านความปลอดภัย
หน่วยงานด้านการทดสอบการขับรถและยานพาหนะของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นแคว้นหนึ่ง
ของสหราชอาณาจักรได้ จั ดทําร่างกฎหมายฉบับ แก้ไขเกี่ยวกับการบั งคับ ใช้ เข็ ม ขั ดนิ ร ภัยสํ าหรั บ
รถบรรทุกสินค้า รถบัส และรถมินิบัส (Implementation of EU Bus and Coach Seat Belt
requirements into Northern Ireland Law) โดยได้ทําจดหมายพร้อมแนบรายงานการจัดทํา RIA
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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และร่างกฎหมายส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความคิดเห็น สาระสําคัญของการแก้ไขร่างกฎหมายนี้คือ
การบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยสําหรับรถใหม่ทุกคันที่เป็นรถบรรทุกสินค้าหนัก รถโค้ช รถมินิบัส และรถบัส
อื่นๆ แต่ในปัจจุบันเข็มขัดนิรภัยยังไม่ถูกบังคับใช้สําหรับที่นั่งเบาะหลังในรถบัส รถมินิบัส และรถโค้ช
ถึงแม้รถบัสและรถโค้ชจะเป็นยานพาหนะที่มีความปลอดภัยสําหรับการขนส่งทางถนน แต่
เมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจทําให้เกิดความเสียหายที่สาหัสมาก ผู้โดยสารที่โดยสารบนรถบัสและรถโค้ชที่
สวมเข็มขัดนิรภัยจะได้รับอันตรายน้อยกว่าผู้ที่ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย จากสถิติในช่วงปี 1990-1999 ใน
ไอร์แลนด์เหนือ สําหรับจํานวนผู้โดยสารที่ได้รับอุบัติเหตุขณะนั่งในรถโดยสาร พบว่ามีผู้เสียชีวิต
จํานวน 9 รายและบาดเจ็บสาหัสจํานวน 233 ราย ซึ่งสถิติข้างต้นรวมกลุ่มที่เข้าข่ายอยู่ในร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ด้วย25
รายงานฉบับนี้ได้เสนอทางเลือกไว้ 3 แนวทาง ได้แก่
ทางเลือกที่ 1 ไม่ดําเนินการใดๆ โดยยึดตามกฎหมายที่ใช้อยู่เดิม
• ทางเลือกที่ 2 ไม่บังคับใช้เข็มขัดนิรภัยเพิ่มเติม แต่หากมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถใหม่
โดยความสมัครใจ จะต้องดําเนินการตามมาตรฐานทางด้านเทคนิคของสหภาพยุโรปทั้ง
อุปกรณ์เข็มขัดนิรภัยและวิธีการติดตั้ง
• ทางเลือกที่ 3 บังคับใช้เข็มขัดนิรภัยทั้งที่นั่งเบาะหน้าและเบาะหลังของทั้งรถบัสใหม่และ
รถโค้ชใหม่ และจะต้องดําเนินการตามมาตรฐานทางด้านเทคนิคของสหภาพยุโรปทั้ง
อุปกรณ์เข็มขัดนิรภัยและวิธีการติดตั้ง
นอกจากนี้ รายงานฉบั บ นี้ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ผ ลประโยชน์ แ ละต้ น ทุ น ของแต่ ล ะทางเลื อ กโดย
ประเมินผลประโยชน์ในเชิงคุณภาพและประเมินต้นทุนแต่ละประเภทโดยการคํานวณในเชิงปริมาณ
โดยทางเลือกที่ 3 จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากการลดลงของจํานวนผู้โดยสารที่ตายและบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุขณะนั่งในรถโดยสาร ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยในรถใหม่
ตามมาตรฐานทางด้านเทคนิคของสหภาพยุโรป
•

รายงานนี้มีการวิเคราะห์ความประหยัดจากทางเลือกต่างๆ โดยการคํานวณความประหยัด
รายปีจากความเสียหายที่เกิดขึ้นถัวเฉลี่ยต่อปี (Annual casualty savings) เพื่อนําไปประมาณการณ์
ความเสียหายที่ประหยัดได้เป็นสัดส่วนร้อยละภายใต้สมมติฐานว่า ความเสียหายจากการมีผู้เสียชีวิต
คิดเป็น 1,089,130 ปอนด์ต่อราย และความเสียหายจากการมีผู้บาดเจ็บสาหัสคิดเป็น 122,380
ปอนด์ต่อราย ซึ่งเป็นข้อมูลจากแผนกมาตรฐานยานยนต์และความปลอดภัยบนถนน โดยทางเลือกที่
25

ที่มา: Driver & Vehicle Testing Agency, 2001, Regulatory Impact Assessment in Respect of Seat Belts on Buses,
July 2001.
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1 คํานวณความประหยัดได้จากความเสียหายที่เกิดขึ้นคิดเป็น 159,407 ปอนด์ต่อปี และทางเลือกที่ 3
คิดเป็น 402,801 ปอนด์ต่อปี ส่วนทางเลือกที่ 2 ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ แต่
ประมาณการณ์ว่าจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับทางเลือกที่ 1
สําหรับการวิเคราะห์ต้นทุนประกอบด้วยต้นทุนในการดําเนินการติดตั้ง ต้นทุนในการพัฒนา
และต้นทุนในการบํารุงรักษาโดยต้นทุนในการดําเนินการติดตั้งจะคํานวณแยกระหว่างรถที่มีน้ําหนักไม่
เกิน 3,500 กิโลกรัม ได้ แก่ รถมินิบัส เป็นต้น และรถที่มีน้ําหนักเกิน 3,500 กิโลกรัม เนื่องจาก
ลักษณะและจํานวนของเข็มขัดนิรภัยที่จะติดตั้งในรถแต่ละขนาดไม่เหมือนกัน โดยจํานวนรถที่จะต้อง
ทําการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยประมาณการณ์จากจํานวนรถที่มาจดทะเบียนต่อปี ซึ่งต้นทุนในการติดตั้ง
คิดเป็น 7,700 ปอนด์ต่อปีการผลิตสําหรับรถที่มีน้ําหนักไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม และ 2,000 ปอนด์
ต่อปีการผลิตสําหรับรถที่มีน้ําหนักเกิน 3,500 กิโลกรัม
ต้นทุนในการพัฒนาประกอบด้วยต้นทุนในการดําเนินการพัฒนาอุปกรณ์ วิธีการติดตั้ง และ
การออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของสหภาพยุโรป คิดเป็น 36,000 ปอนด์สําหรับรถ
มินิบัส และ 36,000 ปอนด์สําหรับรถบัสขนาดใหญ่ ส่วนต้นทุนในการบํารุงรักษาคํานวณจากจํานวน
เข็มขัดนิรภัยที่เพิ่มขึ้นต่อปีคูณกับอายุการใช้งานของรถต่อคันซึ่งประมาณการณ์ไว้ประมาณ 15 ปีและ
คูณด้วยอัตราค่าบํารุงรักษาต่อคันคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 24,900 ปอนด์ต่อปี
เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมของทั้ง 3 ทางเลือกพบว่า ทางเลือกที่ 1 ไม่มีต้นทุนใดๆ เนื่องจากไม่
ต้องดําเนินการใดๆ ทางเลือกที่ 2 มีเพียงต้นทุนในการดําเนินการพัฒนาอุปกรณ์ วิธีการติดตั้ง และ
การออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของสหภาพยุโรปสําหรับรถบัสขนาดใหญ่ คิดเป็น
36,000 ปอนด์ (ส่วนวิธีการติดตั้งสําหรับรถมินิบัสไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่เกิดต้นทุนส่วนเพิ่ม)
ในขณะที่ทางเลือกที่ 3 มีต้นทุนสูงที่สุดประมาณ 106,600 ปอนด์ต่อปี
ตารางที่ 5.5 ผลประโยชน์และต้นทุนของแต่ละทางเลือก
ทางเลือก

ความประหยัด
จากความ
เสียหาย

ต้นทุนในการ
ดําเนินการติดตั้ง

ต้นทุนในการ
พัฒนา-รถ
มินิบัส

ต้นทุนในการ
พัฒนา-รถบัส
ขนาดใหญ่

ต้นทุนในการ
บํารุงรักษา

1

159,407 ปอนด์

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

36,000 ปอนด์

N/A

3

402,801 ปอนด์

9,700 ปอนด์

36,000 ปอนด์

36,000 ปอนด์

24,900 ปอนด์

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

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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สรุปผลประโยชน์และต้นทุนของแต่ละทางเลือกพบว่า ทางเลือกที่ 1 มีผลประโยชน์จาก
ความประหยัดจากความเสียหายประมาณ 159,407 ปอนด์ ส่วนทางเลือกที่ 2 มีผลประโยชน์ ที่
ใกล้เคียงกับทางเลือกที่ 1 แต่จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่สมัครใจที่จะติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัยเพิ่มตามรายละเอียดในร่างกฎหมายนี้ ในขณะที่ทางเลือกที่ 3 ได้ประโยชน์จากความ
ประหยัดจากความเสียหายที่มากกว่าทางเลือกที่ 1 ประมาณ 243,394 ปอนด์ (402,801-159,407)
และมีต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับ 106,600 ปอนด์
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บทที่ 5 กรณีศึกษา

บทที่ 6
ตัวอย่างคูม่ ือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
จากรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2-5 เกี่ยวกับหลักการของการวิเคราะห์ผลกระทบใน
การออกกฎหมาย ประสบการณ์ของต่างประเทศ กรณีศึกษา รวมทั้งประสบการณ์การจัดทํา RIA ของ
ไทย บทนี้จะกล่าวถึงการจัดทําคู่มือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายของไทย โดยปรับปรุง
จากหลักการของ OECD และประยุกต์ตามข้อจํากัดของประเทศไทย
คู่มือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายประกอบด้วยรายละเอียดหลัก 3 ส่วน ได้แก่
1) กระบวนการออกกฎหมายและการจัดทํา
RIA ที่เหมาะสม 2) รายการ (checklist) ที่ต้อง
ตรวจสอบประกอบการจัดทํา RIA และ 3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

6.1 กระบวนการออกกฎหมายและการจัดทํา RIA ที่เหมาะสม
ตามหลักการของการจัดทํา RIA นั้นจะต้องมีการทํา RIA ก่อนที่จะมีการร่างกฎหมาย
เพื่อที่จะวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาที่ทําให้มีดําริในการออกกฎหมาย โดยการศึกษา
ถึงผลดี ผลเสียของทางเลือกต่างๆ กระบวนการในการออกกฎหมายที่ดีควรจะต้องใช้เวลาในการ
ประเมินความจําเป็นและทางเลือกต่างๆ ถึงร้อยละ 50 ของเวลาทั้งหมด ใช้เวลาในการจัดทําร่าง
กฎหมายร้อยละ 25 ของเวลาทั้งหมด และใช้เวลาผลักดันกฎหมายในกระบวนการทางนิติบัญญัติใน
รัฐสภาอีกร้อยละ 25 ของเวลาทั้งหมด หากแต่ประสบการณ์ในประเทศที่กําลังพัฒนาโดยส่วนมาก
แล้ว จะใช้เวลาร่างกฎหมายถึงร้อยละ 80-90 ของเวลาทั้งหมด และมีการรับฟังความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกเฉพาะเมื่อมีร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทําให้กฎหมายที่
ตราขึ้นมาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เพราะการทํา RIA ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างกฎหมายทําให้ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายได้เพราะได้ถูกออกแบบมาเรียบร้อยแล้ว
กระบวนการประเมินผลกระทบของกฎหมายควรกําหนดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็น
จํานวน 3 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการประเมินก่อนที่จะมีการยกร่างกฎหมาย เพื่อให้มีการตรวจสอบความ
จําเป็นในการออกกฎหมาย ทางเลือกต่างๆ และเพื่อให้แนวทางในการกํากับดูแลหรือควบคุมของ
ภาครัฐตามที่ระบุไว้ในกฎหมายมีความเหมาะสม กล่าวคือ เป็นประโยชน์โดยรวมต่อสาธารณะ เมื่อมี
การยกร่า งกฎหมายแล้ ว ควรมี ก ารจัด ทํ าการประเมิ น ผลกระทบของกฎหมายอี ก สองครั้ง เพื่ อ
ประเมินทางเลือกในการกํากับดูแล โดยการประเมินในขั้นตอนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์
และต้นทุนของทางเลือกต่างๆ และเพื่อประเมินร่างกฎหมายในภาพรวม (ดูรูปที่ 6.1)

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

รูปที่ 6.1 กระบวนการในการออกกฎหมายที่เหมาะสม

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

6.2 รายการ (checklist) ที่ต้องตรวจสอบประกอบการจัดทํา RIA
การจัดทํา RIA มีข้อควรพิจารณาในแต่ละขั้นตอนเพื่อใช้วิเคราะห์ตรวจสอบประกอบการ
จัดทําดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมาย
การจัดทํา RIA ต้องสามารถอธิบายถึงผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับ
นโยบายรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร
ลักษณะของปัญหาที่ต้องการแก้ไข
การวิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นนี้ จ ะประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงของปั ญ หาที่ ต้ อ งการจะแก้ ไ ขด้ ว ย
กฎหมายโดยพิจารณาถึงประเด็นดังต่อไปนี้
- กลุ่มสังคมที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มธุรกิจ
ขนาดย่อม ฯลฯ
- ขนาดของกลุ่มดังกล่าวว่ามีจํานวนสมาชิกมากน้อยเพียงใด
- ลักษณะของปัญหาที่กลุม่ สังคมเหล่านี้ต้องเผชิญ
- ลักษณะความรุนแรงของปัญหา
- ช่วงระยะเวลาของปัญหาว่ามีลักษณะชั่วคราว หรือถาวร
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โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis)

การศึกษาวิเคราะห์ ในส่วนนี้จะให้ภาพถึงลักษณะและความรุ นแรงของปัญ หาที่ต้องการ
กฎหมายเข้ามาแก้ไขโดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน ในทางปฏิบัติเป็นการยากที่จะระบุได้ว่า
ปั ญ หาขนาดใหญ่ เ พี ย งใดจึ ง สมควรที่ จ ะมี ก ารออกกฎหมายใหม่ อย่ า งไรก็ ดี การพิ จ ารณาถึ ง
ความจําเป็นในการออกกฎหมายอาจใช้ปัจจัยเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจ
- ข้อจํากัดของภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีแนวโน้ม
ว่า การบังคับใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจํานวนมาก
เมื่อเทียบกับความรุนแรงของปัญหาอาจไม่คุ้มค่า
- ขนาดและความรุ น แรงของปั ญ หาเที ย บกั บ กรณี ปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี
การบัญญัติกฎหมายใหม่เช่นเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถจัดลําดับความจําเป็นและ
เร่งด่วนในการตรากฎหมายและในการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐในการผลักดัน
และในการบังคับใช้กฎหมาย ความสามารถของคนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ เ อง เช่ น ปั ญ หาการจัด สรรทรั พ ยากรน้ํ า ในพื้ น ที่อ าจไม่
จําเป็นต้องมีกฎหมายที่ระบุวิธีการจัดสรรที่เป็นธรรม หากชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ตกลงกันเองได้
- ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระยะยาวหรือเป็นเพียงปัญหาชั่วคราวที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก กฎหมายหลายฉบับมักออกมาเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น
หากแต่สร้างภาระต้นทุนแก่ภาครัฐอย่างถาวร
หากพิจารณาจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าควรมีการออกกฎหมายใหม่ ข้อพิจารณา
ต่อไปคือ การออกกฎหมายใหม่จะต้องช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยคํานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นและ
ทางเลือกในการแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย กล่าวคือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย
จะต้องมากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงสมาชิกในสังคมทั้งหมด ไม่ใช่เพียงกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบเท่านั้น
รายละเอียดของร่างกฎหมาย อํานาจในการออกกฎหมาย กลุ่มผู้ที่จะได้รับผลกระทบ และ
แนวทางในการบังคับใช้
เนื้อหาส่วนนี้เป็นการอธิบายประเด็นที่สําคัญที่ต้องการจะบัญญัติไว้ในร่างกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่กล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้น รวมทั้งหน่วยงานที่มีอํานาจในการออกกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย และมีการระบุบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ อย่างไร
ส่วนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจะต้องครอบคลุมถึงกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ
รัฐบาล กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดย่อม กลุ่มสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งหมายรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาที่เกิดขึ้นและผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการออกกฎหมายนี้
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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การประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของกฎหมาย
หลังจากการจําแนกกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว จะต้องทําการประเมินผลประโยชน์และ
ต้นทุนของกฎหมายในแต่ละมิติ อาทิ ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยจะต้องจําแนก
ผลประโยชน์และต้นทุนที่แต่ละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจะได้รับจากการออกกฎหมาย (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในตารางที่ 2.2)
การเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนในการออกกฎหมาย
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บผลประโยชน์ แ ละต้ น ทุ น ในการออกกฎหมายและการใช้
เครื่องมืออื่นๆ สามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข้อมูลเชิงปริมาณจะถูกนําเสนอในรูปของตัวเลข ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้กําหนดนโยบายเนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขนาดของผลประโยชน์และต้นทุนให้เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะ
หากผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นสามารถคํ านวณได้เป็ นจํ านวนเงิน จะทํ าให้ ส ามารถเปรียบเที ยบตั วเลข
ผลกระทบของการออกกฎหมายหรือกฎหมายที่ต่างกันได้ ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณในด้านต่างๆ อาทิ ขนาดของปัญหา ต้นทุนในการออกกฎหมาย ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของหลายกรณีพบว่าไม่สามารถเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณได้
ครบทุ ก ขั้ น ตอน จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพประกอบการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ ว ย แต่
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะคํานวณได้ค่อนข้างยาก จึงต้องมีการนําเสนอข้อมูลให้ชัดเจนและ
ตรงประเด็นที่สุด
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมี 3 วิธี คือ การวิเคราะห์
ผลประโยชน์และต้นทุนในการออกกฎหมาย (Benefit-Cost Analysis หรือ BCA) การวิเคราะห์
ต้นทุนในการออกกฎหมายอย่างเดียว (Cost-effectiveness analysis หรือ CEA) และการวิเคราะห์
Multi-criteria analysis (MCA)
ทางเลือกอื่น
เมื่ อได้ ผลการประเมิน ผลดีผ ลเสียของร่ างกฎหมายแล้ว ขั้ นตอนต่ อไปคื อการวิ เ คราะห์
ทางเลือกอื่นๆ ซึ่งสามารถทดแทนการออกกฎหมายได้ ซึ่งอาจมีหลากหลาย แต่ทางเลือกที่มักจะ
สามารถใช้ทดแทนการออกกฎหมายได้แก่
• ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านการประชาสัมพันธ์กับประชาชนเพื่อที่จะให้ตระหนักถึงปัญหา
• ให้ข้อมูลในรายละเอียดแก่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อที่จะสามารถคุ้มครองตนเองได้
• กําหนดให้ผู้ขายสินค้าจะต้องชี้แจงความเสี่ยงในการใช้สินค้าแก่ผู้บริโภคก่อนที่จะ
จําหน่ายสินค้าดังกล่าว
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• กําหนดให้สินค้าดังกล่าวต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพื่อลดปริมาณของอุปสงค์ดังกล่าว
• ให้ ก ารอุ ด หนุ น เพื่ อ ที่ จ ะให้ ผู้ บ ริ โ ภคเลื อ กใช้ สิ น ค้ า ที่ ป ลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพ หรื อ
สิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมให้สมาคมการค้าออกกฎหมายเพื่อให้สมาชิกสมาคมปฏิบัติตาม
ทางเลือกต่างๆ ที่นําเสนอมาข้างต้นนี้ แตกต่างกันที่ระดับและรูปแบบของการแทรกแซงของ
ภาครั ฐ บางทางเลื อ ก เช่ น การสนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนออกแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา เป็ น
ทางเลือกที่มีการแทรกแซงของภาครัฐน้อยที่สุด เนื่องจากรัฐมักมีแนวโน้มที่จะใช้อํานาจมหาชนใน
การแก้ไขปัญหาโดยขาดการคํานึงถึงความจําเป็น และต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบที่
สร้างขึ้นมา การพิจารณาทางเลือกอื่นๆ จึงมีความสําคัญในการกลั่นกรองมิให้มีการตรากฎหมายที่
คุมเข้มเกินไป ทําให้เกิดการบิดเบือนของตลาด ธุรกิจต้องแบกรับภาระต้นทุนในการปรับตัวให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย และภาครัฐเองมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่จําเป็น
เปรียบเทียบความคุ้มค่าของทางเลือกอื่นๆ
เมื่ อมี ก ารกํ า หนดทางเลื อ กอื่ นๆ และมีก ารประเมิ น ผลดี ผ ลเสี ย ของแต่ล ะทางเลื อ กแล้ ว
ขั้นตอนต่อไปคือการนําผลการประเมินผลกระทบของร่างกฎหมายที่เสนอและของทางเลือกต่างๆ มา
เปรียบเทียบกัน การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือกนั้นจะต้องมีความชัดเจน และผล
การประเมินของทุกทางเลือกควรที่จะมีการนําเสนอในหน่วยเดียวกัน เช่น เป็นหน่วยของเงินตรา
เป็นต้น
อธิบายขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความเห็นสาธารณะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
ของการจัดทํารายงานผลกระทบของกฎหมาย เพื่อที่จะให้กฎหมายที่จัดทําขึ้นมานั้นอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน จึงต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการมากกว่าที่ปรากฎใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นระเบียบที่
ออกแบบมาเพื่อใช้กับการรับฟังความเห็นของประชาชนในกรณีของโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
มิใช่ในการจัดทําร่างกฎหมาย
หลักการที่สําคัญในการรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนในการจัดทํากฎหมายที่กําหนดขึ้น
โดย OECD มีทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่
(1) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจะต้องเป็นข้อบังคับโดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของหน่วยงานราชการใดๆ
(2) การรับฟังความเห็นต้องดําเนินการก่อนที่จะมีการยกร่างกฎหมาย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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(3) การรับฟังความเห็นจะต้องมีแนวทางในการดําเนินการในรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมใน
รูปแบบของ “คู่มือ” การจัดรับฟังความเห็นสาธารณะที่ออกแบบด้วยหน่วยงานกลาง
(4) ประชาชนทุกคนสามารถเข้าร่วมได้
(5) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากเวทีการแสดงความเห็นจะต้องมี
การบันทึกไว้และต้องเผยแพร่แก่สาธารณชนทางเว็บไซต์
(6) หน่วยงานที่เสนอกฎหมายจะต้องตอบข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามต่างๆ ที่ได้รับต่อทั้ง
สาธารณะและต่อผู้ที่แสดงความเห็นนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
(7) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจะต้องบันทึกไว้ในรายงานผลกระทบ
ของกฎหมายด้วย
(8) มีหน่วยงานกลางที่ตรวจสอบคุณภาพของการรับฟังความเห็นสาธารณะของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลที่นํามาประกอบในการทํา RIA สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และ
ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิหมายถึงข้อมูลที่มีการจัดเก็บขึ้นมาเพื่อการประเมินโดยเฉพาะ เช่น
การทําการสํารวจ (survey) การทําแบบสอบถาม (questionnaire) การระดมสมอง การรับฟัง
ความคิ ด เห็ น เป็ น ต้ น ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ หมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว โดยอาจเป็ น ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ
โดยหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เช่น ข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือ สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น

6.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
การจัดทํารายงาน RIA ประกอบร่างกฎหมายนั้นควรประกอบด้วยรายละเอียดการวิเคราะห์
ผลกระทบในการออกกฎหมายดังตัวอย่างในแบบฟอร์มต่อไปนี้
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................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.2 ระบุหน่วยงานที่มีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมาย และ ระบุอํานาจแห่งดุลยพินิจของหน่วยงาน
ดังกล่าว
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.3 อธิบายแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับความเหมือนหรือแตกต่างกับแนวทาง
ในต่างประเทศ รวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.4 มีการระบุบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. การประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของกฎหมาย
ระบุกลุ่มที่ได้รับผลกระทบและรายละเอียดของผลประโยชน์และต้นทุนที่จะเกิดขึ้นของแต่ละกลุ่ม
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

ต้นทุนที่จะเกิดขึ้น

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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5. การเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนในการออกกฎหมาย
5.1 ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน
(อาทิ Benefit-Cost Analysis, Cost-effectiveness analysis, Multi-criteria analysis หรือ วิธีอื่นๆ)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เหตุผลและข้อจํากัดในการใช้เครื่องมือ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5.2 การประมาณการณ์ต้นทุน
5.2.1 ต้นทุนของหน่วยงานรัฐ
รายการต้นทุน
จํานวนรายการที่ต้องดําเนินการ
จํานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้ในการดําเนินการจากการออกกฎ
ชั่วโมงที่ใช้ในการดําเนินการต่อหน่วย
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพิ่มขึ้นต่อปี
ชั่วโมงที่ใช้ในการดําเนินการต่อปี
ต้นทุนสวัสดิการอื่นๆ สําหรับเจ้าหน้าที่
ต้นทุนด้านการบริหารจัดการ
ต้นทุนต่อชั่วโมงทั้งหมด
ต้นทุนของรัฐบาลทั้งหมด
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5.2.2 ต้นทุนของผู้บริโภค
รายการต้นทุน

รายละเอียด

ต้นทุนทางตรง
จํานวนรายการที่ต้องดําเนินการ
ต้นทุนด้านการบริหารจัดการ
รวมต้นทุนทางตรง
ต้นทุนทางอ้อม
จํานวนรายการที่ต้องดําเนินการ
ชั่วโมงที่ใช้ในการดําเนินการต่อหน่วย
ต้นทุนค่าเสียเวลาในการดําเนินการต่อชั่วโมง
รวมต้นทุนทางอ้อม
รวมต้นทุนทั้งหมด

5.3 การประมาณการณ์ผลประโยชน์
5.3.1 ผลประโยชน์ที่คํานวณได้เชิงปริมาณ (ถ้ามี โปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5.3.2 ผลประโยชน์เชิงคุณภาพ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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6. ทางเลือกอื่น
6.1 รายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก
6.1.1 ไม่ดําเนินการใดๆ เลย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.1.2 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องแทนการออกกฎ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.1.3 การทําข้อตกลงระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความสมัครใจ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.1.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.2 การประเมินผลกระทบของแต่ละทางเลือก
รายการ

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
ข้อเสนอในการช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต้นทุนและประโยชน์
วิธีการนําไปสู่ผลลัพธ์
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7. เปรียบเทียบความคุ้มค่าของทางเลือกอื่นๆ
ต้นทุนและผลประโยชน์

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ต้นทุน

ผลประโยชน์

รวมผลประโยชน์สุทธิ

8. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
การจัดรับฟังความคิดเห็นต้องดําเนินการจํานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เป็นการประเมินก่อนที่จะมีการยกร่างกฎหมาย เพื่อให้มีการตรวจสอบความจําเป็นในการ
ออกกฎหมาย ทางเลือกต่างๆ และเพื่อให้แนวทางในการกํากับดูแลหรือควบคุมของภาครัฐตามที่ระบุ
ไว้ในกฎหมายมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์โดยรวมต่อสาธารณะ
ครั้งที่ 2 เป็นการประเมินเมื่อมีการร่างกฎหมาย เพื่อประเมินทางเลือกในการกํากับดูแล โดยการ
ประเมินในขั้นตอนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือกต่างๆ
ครั้งที่ 3 เป็นการประเมินในขั้นตอนหลังการยกร่างกฎหมายแล้ว เพื่อเตรียมออกกฎหมาย และ
ประเมินร่างกฎหมายในภาพรวม

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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การจัดรับฟังความคิดเห็น

ครั้งที่ 1
(การประเมิน
ความจําเป็นใน
การกํากับดูแล)

ครั้งที่ 2
(การยกร่าง
กฎหมาย)

ครั้งที่ 3
(การออก
กฎหมาย)

วิธีการรับฟังความคิดเห็น (อาทิ การประกาศรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านสื่อ การเวียนร่างกฎหมายหรือ
ระดมสมองเฉพาะกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การจัดทํา
ประชาพิจารณ์)
หัวข้อและวัตถุประสงค์ในการประชุม
ช่วงเวลาการจัดประชุม (ก่อนการจัดทําร่าง
กฎหมาย หรือหลังจากจัดทําร่างกฎหมายกี่สัปดาห์)
จํานวนผู้เข้าร่วม (ระบุรายละเอียดข้อมูลผู้เข้าร่วม
อาทิ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตําแหน่งหน้าที่ จังหวัด ฯลฯ)
ระยะเวลาการประชุม
สถานที่
จํานวนผู้แสดงความคิดเห็น
สรุปข้อคิดเห็นของแต่ละคน
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

9. แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายละเอียด

ข้อมูลปฐมภูมิ
- การทําการสํารวจ
- การรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลทุติยภูมิ
- ข้อมูลของหน่วยงานราชการอื่นๆ
- การทบทวนวรรณกรรม
- การวิเคราะห์ประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ
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10. เอกสารแนบ
กรุณาแนบเอกสารตามรายละเอียดต่อไปนี้มาพร้อมกับรายงานการจัดทํา RIA
1. จดหมายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการ
ประชุมทั้ง 3 ครั้ง
2. สรุปประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 ครั้ง และ การโต้ตอบและอธิบายเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือข้อสงสัยของสาธารณชนของหน่วยงานที่เป็นผู้เสนอกฎหมาย
3. เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ และการศึกษาผลดี หรือ
ข้อจํากัดในการบังคับใช้

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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บรรณานุกรม

ภาคผนวก

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

ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง
การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย
เรื่องกฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
เรื่อง แนวทางในการตรากฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
เรื่องการค้าปลีกสมัยใหม่กับการป้องกันการผูกขาด
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
ร่างพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
เรื่อง การพัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เชิงอิเล็กทรอนิกส์
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ... )
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎหมายโดยการเข้าชื่อของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
(ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕)
เรื่อง การเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
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23. เรื่อง การตรากฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ.
๒๕๕๓
24. เรื่อง ขอให้ชะลอร่างพระราชบัญญัติ ๓ ฉบับ
25. เรื่อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....
26. เรื่อง พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
27. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
28. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
29. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ....
30. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
31. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
32. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ....
33. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
พ.ศ. ....
34. เรื่อง พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่า
ด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน)
35. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
36. เรื่อง กระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานและร่างข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วย
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ....
37. เรื่อง การกําหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
38. เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
39. เรื่อง กฎหมายที่ต้องอนุวัตการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐
40. เรื่อง การทบทวนกฎหมายที่ตราโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๕๐
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ภาคผนวกที่ 2 รายชื่อร่างพระราชบัญญัตทิ ี่มีการจัดทํารายงาน RIA พ.ศ. 2555-2556
1

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. ....

2

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

3

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. ....

4

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....

5

ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

6
7

ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

8

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....

9

ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....

10

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ....

11

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

12

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....

13

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

14

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....

15

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

16

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

17

ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

18

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....

19

ร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. ....

20

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

21

ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

22

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....

23

ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

24

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ....

25

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

26

ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์ไท พ.ศ. ....

27

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

28

ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
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29

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งว่าด้วยการละเมิดอํานาจปกครองเด็ก พ.ศ. ....

30

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

31

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

32

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

33

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับการบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ พ.ศ. ....

34

ร่างพระราชบัญญัตจิ ดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

35

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

36

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

37

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....

38

ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตรวงวัด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

39

ร่างพระราชบัญญัติฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. ....

40

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....

41

ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

42

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

43

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

44

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

45

ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....

46

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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ภาคผนวกที่ 3
สรุปประเด็นการประชุมระดมความคิดเห็นวันที่ 10 เมษายน 2557
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ และเอกชน จํานวน 24 คน ได้แก่
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สถาบันพระปกเกล้า
• สถาบันพัฒนาสยาม
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
• สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• สํานักงานศาลปกครอง
• สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สรุปความเห็นของที่ประชุม
• ขอบเขตในการประเมินผลกระทบของกฎหมายควรครอบคลุมถึงกฎหมายหลักและ
กฎหมายรองด้วย โดยอาจเลือกกฎหมายที่มีผลกระทบกับประชาชนหรือคนส่วนใหญ่
มากที่สุดมาจัดทํา RIA ก่อน หรืออาจจัดลําดับความสําคัญของกฎหมายลําดับรองตาม
กลุ่มประเภทของเรื่องที่มีความสําคัญในแต่ละช่วงเวลา เช่น กฎหมายเกี่ยวกับภาษี
เป็นต้น (เป็นข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายงาน)
• กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะควรมีการจัดประชุมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นกี่ครั้ง ในขั้นตอนใดบ้างนั้น ตัวแทนบางท่านเห็นว่าควรขึ้นอยู่กับ
ประเด็นและความซับซ้อนของปัญหา ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับความเร่งรีบ
ในการผลักดันกฎหมาย ในขณะที่ตัวแทนบางท่านเห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นควร
ดําเนินการหลังจากที่มีการกําหนดเป้าประสงค์ของการทํา RIA และสามารถจําแนก
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กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างชัดเจนแล้ว (เป็นข้อคิดเห็นที่ไม่ได้เพิ่มเติมไว้ใน
รายงาน)
การรับฟังความคิดเห็นควรหมายถึงการมารับฟังความคิดจากทั้ง 2 ฝ่าย และแสดง
ความเห็นจากทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายที่จัดรับฟังความคิดเห็น (รัฐบาล) และภาคส่วนอื่นๆ ที่
ถูกเชิญ (เป็นข้อคิดเห็นที่ไม่ได้เพิ่มเติมไว้ในรายงาน)
หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่จะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวง
แต่ละกระทรวงเป็นผู้จัดทํารายงาน RIA ซึ่งปัญหาที่พบคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายอาจ
ไม่มีข้อมูล ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญในการจัดทํารายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลกระทบในเชิงลึก ดังนั้น การจัดทํารายงาน RIA ควรเกิดจากความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในองค์กรหลายฝ่าย รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควรจัดทํา
คู่มือแนะนําการทํารายงาน RIA ให้กับหน่วยงานรัฐอย่างละเอียด (เป็นข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องกับเนื้อหาในรายงาน)
ความเห็นในประเด็นเรื่องหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการส่งเสริม ติดตามและ
ตรวจสอบการประเมินผลกระทบของกฎหมายควรเป็นหน่วยงานใด และมีบทบาท
อย่างไรนั้น ตัวแทนบางท่านเห็นว่าควรเป็นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเช่นเดิม
บางท่านเห็นว่าควรเป็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในขณะที่บางท่านเห็นว่าควรมี
การจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาเฉพาะเพื่อตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายและการ
จัดทํา RIA นี้โดยไม่ควรมีสถานะเป็นหน่วยงานราชการเพราะอาจเกิดปัญหาการเลือก
ปฏิบัติได้ (เป็นข้อคิดเห็นที่ไม่ได้เพิ่มเติมไว้ในรายงาน)
การสร้างแรงจูงใจในการจัดทํารายงาน RIA โดยกําหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการถือเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจเกิดผลกระทบในเชิงลบหากหน่วยงานของ
รัฐให้ความสําคัญกับการจัดทํา RIA เพียงมองว่าเป็นการเพิ่มคะแนนผลการประเมิน
มากกว่าที่จะมองเห็นความสําคัญของการร่างกฎหมาย (เป็นข้อคิดเห็นที่ไม่ได้เพิ่มเติม
ไว้ในรายงาน)
หน่วยงานของรัฐอื่นๆ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ควรมีบทบาทในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในกระบวนการจัดทํารายงาน RIA ให้มากยิ่งขึ้น
(เป็นข้อคิดเห็นที่ไม่ได้เพิ่มเติมไว้ในรายงาน)
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ข้อสังเกตุของคณะผู้วิจัย
• จากการประชุมครั้งนี้พบว่า หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจใน
แนวคิดและกระบวนการในการจัดทํารายงาน
RIA เท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผลให้
หน่วยงานของรัฐไม่เห็นความสําคัญของการจัดทํารายงาน RIA และอาจดําเนินการ
จัดทํารายงาน RIA อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หากหน่วยงานของรัฐเกิดความเข้าใจและ
เห็นความสําคัญของการจัดทํารายงาน RIA และมีการให้ความรู้ในการจัดทํารายงาน
RIA อย่างเป็นระบบ จะทําให้การจัดทํารายงาน RIA มีคุณภาพมากขึ้น

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ภาคผนวกที่ 4
สรุปประเด็นการประชุมสัมมนา วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษา จํานวน 51 คน ได้แก่
• กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม
• สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สถาบันพระปกเกล้า
• สํานักกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร
• สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
• สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม
• สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
• สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
• สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
• สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• สํานักงานศาลปกครอง
• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สรุปความเห็นของที่ประชุม
• นักกฎหมายในกระทรวงจํ า แนกเป็น 3 ประเภทคือ ดูแลด้านวิ นัย คดี และการจั ดทํ า
กฎหมาย ซึ่งนักกฎหมายที่สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงจะเหมาะกับการ
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จัดทํารายงาน RIA เพราะมีหน้าที่ในการจัดทํา และตรวจสอบร่างกฎหมายของกระทรวง
นั้ น ๆ โดยไม่ ไ ด้ เ ป็ น คนกุ ม อํ า นาจกฎหมายเอง (เป็ น ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม ไว้ ใ น

รายงาน)

• การตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจะมีขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มข้น ส่วน
กฎหมายลูกหากเป็นพระราชกฤษฎีกายังมีระบบการตรวจสอบที่ค่อนข้างเข้มข้นลดลงมา
โดยผ่านสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในขณะที่
การออกประกาศ กฎกระทรวงตามอํ า นาจรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงจะมี ร ะบบการ
ตรวจสอบที่น้อยกว่าโดยอาศัยกฎหมายแม่บทที่ให้อํานาจไว้ (เป็นข้อคิดเห็นที่ไม่ได้

เพิ่มเติมไว้ในรายงาน)

• ตัวแทนจากสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าควรใส่ชื่อของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไว้ในรายชื่อของหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายด้วยเพราะมีหน้าที่
ในการเสนอให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ ป็ น ปั ญ หาต่ อ ประชาชน ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อ
ดําเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ (เป็นข้อคิดเห็นที่ไม่ได้เพิ่มเติมไว้ในรายงาน)
• ตัวแทนบางท่านเห็นว่าการจัดทํา RIA ควรบัญญัติเป็นกฎหมายที่มีบทบังคับอย่างจริงจัง
เพื่อให้มีเกณฑ์ในการตรวจสอบและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ (เป็นข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายงาน)

• การมีองค์กรตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุด และการกําหนด
วิธีการทํา RIA จะต้องไม่ยากเกินไป มิฉะนั้นจะไม่มีใครทํา หาก RIA จัดทําอย่างสวยหรู
แต่องค์กรตรวจสอบไม่มีคุณภาพ จะทําให้ RIA กลายเป็นเอกสารที่อยู่บนหิ้งเท่านั้น (เป็น

ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายงาน)

• จากประสบการณ์การจัดทํากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพบว่า
การจดทะเบียนคู่ชีวิตภาคประชาชนซึ่งใช้เวลาในการรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องนาน 2 ปี แต่ใช้เวลาเพียง 6 เดือนในการยกร่างกฎหมายเพราะไม่มีผู้คัดค้านแต่
อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราอาจไม่ต้องปรับปรุงการจัดทํา RIA ทั้งระบบ เพียงแต่ขอให้มี
การรับฟังความคิดเห็นที่จริงจัง (เป็นข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายงาน)
ข้อสังเกตุของคณะผู้วิจัย
• จากการประชุมครั้งนี้พบว่า หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในแนวคิด
และกระบวนการในการจัดทํารายงาน RIA เท่าที่ควร แต่บางหน่วยงานมีความเข้าใจดี
พอสมควร ซึ่ ง หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบราชการโดยความร่ ว มมื อ จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงาน
ของรัฐอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐเห็นความสําคัญของการจัดทํา
รายงาน
RIA และสามารถจั ด ทํ า รายงาน RIA ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
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