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เมื่อกฎหมาย = ชุดค าสั่ง

หากเงื่อนไขและตัวแปร 
ผิดเพี้ยน ย่อมท าให้ผลลัพธ์ 
ถูกบิดเบือน และกระทบ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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ข้างหลังภาพ... มีค าสั่งซ่อนอยู่
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ประเด็นน าเสนอ

ปัญหาของ
ชุดค าสั่ง

บทเรียนการสร้าง
ชุดค าส่ังที่ดี
ในต่างประเทศ

ก้าวย่างการสร้าง
ชุดค าส่ังที่ดี
ในไทย

ข้อเสนอแนะ



ต้นทุนในกระบวนการทางกฎหมาย

การตรากฎหมาย

กระบวนการทางกฎหมาย

การบังคับ
ใช้กฎหมาย

ต้นทุนของรัฐ
ต้นทุนของ
ประชาชน



ผลชุดค าสั่งเชื่อว่าแก้ปัญหาได้...

กฎหมายเยอะ ใบอนุญาตเยอะ คณะกรรมการเยอะ
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กฎหมายเยอะ

ประกาศกฎหมาย

กว่า 7 หมื่นฉบับ
ในช่วง 3 ปี
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ใบอนุญาตเยอะ

• ใบอนุญาตเกือบ 1,700 ชนิด
• กว่า 10,500 กระบวนงาน

ต้นทุนที่เกิด:
ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาต

กระบวนการซับซ้อนระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาต
ยาวนาน

ต้นทุนในการท าตามเงื่อนใข
ในใบอนุญาต



ใบอนุญาตเยอะ
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บั่นทอนการแข่งขัน

ผลกระทบของระบบ
ใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็น

ภาระคือราคาแพงขึ้น
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คณะกรรมการเยอะ

มีคณะกรรมการ...เพื่อแก้ปัญหาที่ส าคัญ เพราะ
• ความเชี่ยวชาญหลายสาขา
• เพื่อประสานแผนงานและนโยบาย
• อ านาจตัดสินใจไม่ผูกขาดอยู่กับบุคคล
คนเดียว

ปี 2560
• คณะกรรมการ 345 คณะ
• ตามกฎหมาย 215 ฉบับ
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ชุดค าสั่งเยอะเพราะเชื่อว่าแก้ปัญหาได้
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ค าสั่งกว้าง ท าสับสนทั้งคนบังคับใช้และคนถูกบังคับ

พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
มาตรา 32 ห้ามโฆษณาเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม โดยตรงหรือโดยอ้อม

ผลที่เกิด
ถูกหมายเรียก
มากกว่า 1 พันราย

การให้แรงจูงใจในการจับ
การลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วน
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ค าสั่งไม่ได้สัดส่วน ชวนฉงน

โฆษณา
เหล้าเบียร์ 

จับปรับ 5 แสน

เมาขับรถ 
ชนคนตาย
ปรับ 2 แสน
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ค าสั่งไม่อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน

• บริษัทท่ีเข้ามาด าเนินการรับส่งจดหมายระหว่าง 
ประเทศและภายในประเทศเสียค่าใช้จ่ายในอัตรา
ประมาณ 25-67 บาท ต่อฉบับ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
น้ าหนัก

พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 5, 6 ซึ่ง 
ได้ให้อ านาจบริษัทไปรษณีย์ไทย มีสิทธิขาดในการ
ด าเนินงานแต่เพียงผู้เดียวส าหรับไปรษณียภัณฑ์

กรณีการประกอบกิจการไปรษณีย์ภัณฑ์
ที่มาของไปรษณีย์ไทย

2426 2520 2546

กรมไปรษณีย์ เป็นรัฐวิสาหกิจ
ใช้ชื่อว่า

การสื่อสารแห่งประเทศ
ไทย (กสท.)

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เป็นบริษัทไปรษณีย์
จ ากัดเป็นผู้ดูแล

บริการด้านไปรษณีย์
ไทยท้ังหมด

ที่มา: มาตรา 62 และ 63 ของ พ.ร.บ.ไปรษณีย์ให้กบักรมศุลกากร 
และบ.ไปรษณีย์ไทย
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แนวโน้มใน OECD

ที่มีการก าหนดให้การประเมิน
ต้องค านวนประโยชน์และต้นทุน และมากกว่าคร่ึงหนึ่งของ 

ทุกประเทศน า 

กรอบแนวทางประเมนิผลกระทบของรา่ง
กฎหมาย

1 ลักษณะของปัญหาท่ีท าให้ต้องตรากฎหมาย

2 ความเหมาะสมของการแทรกแซงโดยรัฐ

3 การออกกฎหมายเป็นหนทางเดียวหรือไม่

4 กฎหมายขัดแย้งกันหรือไม่

5 หน่วยงานใดมีความเหมาะสมในการด าเนินการ

6 ผลประโยชน์กฎหมายคุ้มต้นทุนหรือไม่

7 ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆรอบด้าน

8 ข้อบัญญัติกฎหมายชัดเจน เข้าใจได้ง่าย

9 ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความเห็น

10 การใช้บังคับกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ



ระดับกฎหมายที่ต้อง RIA
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กรอบเนื้อหาทบทวน



ระดับกฎหมายที่ต้อง RIA / หน่วยงานก ากับ
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กิโยตินกฎหมายในต่างประเทศ

(อ้างอิง: Scott Jacobs (2006) Effective and Sustainable Regulatory Reform: The Regulatory Guillotine in Three Transition and 
Developing Countries, Jacobs and Associates Inc.
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

รัฐต้องมีเป้าหมายชัด รัฐต้องร่วมมือกับประชาชน
และภาคธุรกิจ

ต้องมีหน่วยงาน QC
กระบวนการ RIA และกีโยติน
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วิวัฒนาการการทบทวนกฎหมายของไทย

2531 2534 2544 2558

ระเบียบส านักนายกฯ
ว่าด้วยการเสนอเรื่อง

ต่อ ครม.

หนังสือส านัก
เลขาธิการ ครม.

เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวทางการพิจารณา
ก่อนการเสนอร่าง

กฎหมาย

คณะกรรมการ
ปรับปรุงกฎหมาย

พ.ร.บ. อ านวยความ
สะดวก

ในการพิจารณา
อนุญาต

ของทางราชการ

พ.ร.ฏ. การทบทวน
ความเหมาะสมของ

กฎหมาย



ข้อมูลรายละเอียดของรายงาน RIA ไทย
(จากการส ารวจปี พ.ศ. 2556)
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

มาตรา 77 วรรคสอง (Regulatory Impact Analysis)

"ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจดัใหม้ีการรบัฟงัความคิดเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยา่งรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปดิเผย ผลการรบัฟัง
ความคิดเหน็และการวเิคราะหน์ั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพจิารณา ในกระบวนการ
ตรากฎหมายทกุขัน้ตอน...”"

มาตรา 77 วรรคสอง (Guillotine)

“…เมื่อกฎหมายมีผลใช้บงัคับแล้ว รัฐพึงจัดใหม้ีการประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยรบัฟงัความคิดเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้งประกอบดว้ย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับรบิทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”
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พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ 2562
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พ.ร.บ. หลักเกณฑก์ารจดัท ารา่งกฎหมายฯ
ศาล มีอ านาจไม่ลงโทษ หรือลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 6)

ศาลฎกีา ออกระเบียบ

บทบาทของศาล

ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการด าเนินการกรณีบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจ าเป็นหรือไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2563



ตัวอย่างที่ผ่านมาในการยกเลิกกฎหมาย
ที่ไม่จ าเป็นโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

27

บัญชีทา้ยพ.ร.บ.ยกเลกิกฎหมายบาง
ฉบับที่หมดความจ าเปน็หรอืซ้ าซ้อน
กับกฎหมายอืน่ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2560

บัญชีทา้ยพระราชบญัญตัยิกเลกิกฎหมายบางฉบับ
ที่หมดความจ าเป็นหรอืซ้ าซอ้นกับกฎหมายอืน่ พ.ศ. 2558
1. กฎหมายควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าว
บางจ าพวกในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2484
2. กฎหมายส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
3. กฎหมายส่งเสริมสินค้าขาออก (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2509
4. กฎหมายควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504
5. กฎหมายควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2509
6. กฎหมายควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2500
7. กฎหมายป้องกันการกระท าบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. 2511
8. กฎหมายสถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. 2518
9. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 45 ลงวันท่ี 17 มกราคม พุทธศักราช 2515
10. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 76 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515
11. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 252 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2505

1. กฎหมายปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง
2. กฎหมายควบคุมแร่ดีบุก
3. กฎหมายการประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้าง
4. กฎหมายประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524
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พบว่ากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ “การขอ
อนุญาต” จ านวน 1 พันกระบวนงาน

การศึกษาของ TDRI

สร้างต้นทุนประชาชน
ประมาณ 2 แสนล้านบาทต่อปี

หากตัดโละกฎหมายที่ไม่จ าเป็น
ภาคเอกชนจะประหยัดต้นทุนลงได้
ราว 1.3 แสนล้านต่อปี (หรือเทียบเท่า
ร้อยละ 0.8 ของ GDP ปี 2561)



ไทยมีแนวทาง แต่ยังมีปัญหาในการปฏิบัติ
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การทบทวนกฎหมาย
ขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ และ
หน่วยงานราชการมี
จ ากัด

การตรวจสอบกระบวนการ
ของหน่วยงานกลาง รวมท้ัง
ศาล

ระบบฐานข้อมูลกลางของ
กฎหมาย
ยังไม่สมบูรณ์พอ ส าหรับ
กระบวนการรับฟังความเห็น
ของประชาชน

แนวปฏิบัติในการวิเคราะห์
ผลกระทบกฎหมาย
• ขาดรายละเอียด
• ขาดระบบการประเมินที่ชัดเจนว่า

กฎหมายใดควรถูกยกเลิก

ประเทศไทยมีกฎหมายที่ก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการก ากับดูแลที่ดี
และรัฐบาลมีความมุ่งหมายที่จะผลักดันการทบทวนกฎหมาย
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ข้อเสนอแนะ (1)
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ข้อเสนอแนะ (2)
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