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การวิเคราะหผลกระทบ

ในการออกกฎหมาย

๑

(Regulatory Impact Analysis : RIA)
หากจะกลาวถึงผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อันเนื่องมาจาก “การมีกฎหมายเปนจํานวนมาก” ซึ่งทําใหผูที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย
หันมาใหความสําคัญกับเรือ่ งดังกลาวมากยิง่ ขึน้ ในชวงเวลาหลายปทผี่ า นมานัน้ จะเห็นไดวา ประเทศตาง ๆ
ทั่วโลก ไดนํามาตรการปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายมาใชอยางแพรหลาย ทั้งกับกฎหมายที่มีอยูแลว
และกฎหมายทีจ่ ะเสนอใหมขี นึ้ ใหม โดยมีกลไกทีส่ าํ คัญคือ “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย”
(Regulatory Impact หรือ RIA)๒ ซึง่ จะชวยใหผทู เี่ กีย่ วของสามารถออกแบบ บังคับใช และปรับปรุง
กฎหมายโดยคํานึงถึงผลกระทบทัง้ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการรางกฎหมาย และทีเ่ กิดขึน้ แลวจากการบังคับใช
กฎหมาย
โดยการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายนั้น เดิมจะใชในความหมายอยางแคบ กลาวคือ
เปนเครื่องมือในการวิเคราะห “ตนทุน” ที่กฎหมายแตละฉบับสรางขึ้นกับภาคธุรกิจ เพื่อประโยชน
ในการลดจํานวนกฎหมายที่สรางตนทุนเหลานั้นลง อันจะเปนผลดีตอภาคเอกชนและกระตุนใหเกิด
การแขงขัน แตเมื่อเวลาผานไปก็ไดใหคําจํากัดความและวัตถุประสงคของการวิเคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมายใหมซงึ่ มีความหมายและขอบเขตทีก่ วางขึน้ กวาเดิม กลาวคือ การวิเคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมายนั้นนอกจากจะเปนเครื่องมือในการวิเคราะห “ตนทุน” ที่กฎหมายแตละฉบับ
สรางขึน้ ดังกลาวแลว ยังเปนเครือ่ งมือในการวิเคราะห “ผลทีไ่ ดรบั ” จากกฎหมายอีกดวย ความหมาย
ดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นวาการมีกฎหมายเปนจํานวนมากนั้นมิไดหมายความวากฎหมายเหลานั้นไมดี
แตจําเปนตองมีการประเมินวากฎหมายแตละฉบับนั้นมีความสอดคลองกับเปาประสงคของนโยบาย
สาธารณะในภาพรวมหรือไม สวนวัตถุประสงคของการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายนั้น
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการสัมมนาเพื่อเผยแพร
ผลการศึกษา ในโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis : RIA)
ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หองประชุมชั้น ๒ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
๒
ในประเทศไทยเรียกกระบวนการในการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายดังกลาววา “การตรวจสอบความจําเปน
ในการตรากฎหมาย” หรือ Regulatory Impact Assessment (RIA).
๑
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นอกจากจะมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันเหมือนเชนในอดีตแลว ยังมีวัตถุประสงค
เพือ่ การตรวจสอบผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบทีเ่ กิดหรืออาจจะเกิดขึน้ จากมาตรการหรือกลไก
ที่กําหนดหรือจะกําหนดไวในกฎหมายอีกดวย
จากคําจํากัดความและวัตถุประสงคของการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายทีก่ วางยิง่ ขึน้
กวาเดิมดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงทิศทางในการปฏิรปู กฎหมาย จาก “การมีกฎหมายจํานวนนอย ๆ”
(Deregulation) เปน “การมีกฎหมายที่ดีขึ้นกวาที่เปนอยู” (Better Regulation)๓ และกลายเปน
สวนสําคัญของกระบวนการปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ทั้งนี้ เนื่องจาก
การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายนั้นจะทําใหมีการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการออกกฎหมายอันเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหกระบวนการตัดสินใจในทางนโยบายเกี่ยวกับ
กฎหมายวางอยูบนพื้นฐานของเหตุผลที่ชัดเจน และการตัดสินใจทางนโยบายในแตละเรื่องก็จะตอง
เปนไปอยางโปรงใสและรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีความรู ความเขาใจ และรวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะในประเด็นเกีย่ วกับแนวคิด หลักเกณฑ และแนวปฏิบตั ใิ นการวิเคราะห
ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) ของประเทศในกลุมองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา หรือ OECD๔ ซึง่ เปนกลุม ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว เปรียบเทียบกับกลุม ประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนขอมูลสําหรับการคิดวิเคราะหและรวมกันหาแนวทางในการนําหลักการวิเคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมายมาใชกับประเทศไทยไดอยางเหมาะสม ทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จึงไดจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษา
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact
Analysis : RIA) ขึน้ เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทีผ่ า นมา ซึง่ การสัมมนาฯ ในครัง้ นี้ ดร. เดือนเดน
นิคมบริรักษ ผูอํานวยการวิจัยดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ได ก ล า วเป ด งาน และนํ า เสนอรายงานการศึ ก ษาวิ จั ย ในหั ว ข อ ดั ง กล า ว
มีเนื้อหาสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

ปกรณ นิลประพันธ, “การตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment)”, เอกสารเผยแพร
www.lawdrafter.blogspot.com สืบคนเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.
๔
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี (Organization for Economic Co-operation and
Development - OECD) มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจใหแกประเทศสมาชิก โดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สงเสริมการคาเสรี และใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศ
กําลังพัฒนา ปจจุบัน OECD ประกอบดวยสมาชิก ๓๔ ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ค
เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซแลนด ไอรแลนด อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี
ลักเซมเบิรก เม็กซิโก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด ตุรกี
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และ ๑ องคกร คือสหภาพยุโรป นอกจากนี้ OECD ยังรวมมือและมีขอตกลงตาง ๆ
กับประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกกวา ๗๐ประเทศดวย (ที่มา : เว็บไซตศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (www.mfa.go.th)).
๓
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ดร. เดื อ นเด น นิ ค มบริ รั ก ษ ผู  อํ า นวยการวิ จั ย
ดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ไดแสดงความคิดเห็นวา การวิเคราะห
ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis)
หรือเรียกโดยยอวา “RIA” นัน้ ถือเปนเครือ่ งมือสําคัญทีช่ ว ยให
มีการพัฒนากระบวนการตรากฎหมาย โดยจะเพิม่ ความรับผิดชอบ
ของหน ว ยงานของรั ฐ และปรั บ ปรุ ง การมี ส  ว นร ว มของผู  ที่
มีสวนไดเสีย เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายใหมี
สาระสําคัญครบถวนและไดรบั การยอมรับจากทุกภาคสวนมากยิง่ ขึน้ ทังั้ นีี้ ขันั้ ตอนในการทํ
าํ RIA ดังั กลา ว
ใ
ตองดําเนินการ “กอน” ที่จะมีการรางกฎหมายเพื่อประเมินหรือตรวจสอบความจําเปนและรูปแบบ
ในการกํากับดูแล เพราะหากทํา RIA “ภายหลัง” ที่มีการรางกฎหมายแลวก็จะไมกอใหเกิดประโยชน
เนือ่ งจากบุคคลภายนอกหรือผูม สี ว นไดเสียยอมจะไมมสี ว นรวมในการพิจารณาเนือ้ หาสาระของกฎหมาย
มาตั้งแตแรก ดังนั้นจึงไมสามารถปรับปรุงแกไขไดเทาที่ควร และหนวยงานที่เสนอกฎหมายก็อาจจะ
มองการทํา RIA เปนศัตรูหรืออุปสรรค มิใชเครื่องมือที่จะชวยใหกฎหมายมีความครบถวนสมบูรณ
หรือไดรบั การยอมรับมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ในทีส่ ดุ กระบวนการในการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
หรือการทํา RIA ก็จะเปนเพียงเอกสารประกอบการเสนอรางกฎหมายที่หนวยงานราชการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดเทานั้น
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติในการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
ของประเทศในกลุม OECD ซึ่งเปนกลุมประเทศที่พัฒนาแลวพบวา ประเทศในกลุม OECD นั้นจะมี
หลักเกณฑทเี่ รียกวา “OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making” ซึง่ เปน
รายการคําถามทีก่ าํ หนดใหหนวยงานหรือผูท เี่ กีย่ วของตองตอบใหครบถวนกอนทีจ่ ะมีการรางกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อประเมินหรือตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมายและประกอบการตัดสินใจในการใหรัฐ
เขาไปกํากับดูแล โดยรายการคําถามดังกลาวจะเปนคําถามปลายเปด (Open Questions) ประกอบดวย
๑๐ ประการดังนี้
(๑) มีการอธิบายปญหาที่แทจริงที่ทําใหตองมีกฎหมายฉบับนั้นอยางชัดเจนแลวหรือไม
(๒) การเขาแทรกแซงของภาครัฐเหมาะสมหรือไม
(๓) การออกกฎหมายฉบับนั้นเปนวิธีการที่ดีที่สุดหรือไม
(๔) กฎหรือระเบียบที่จะออกมาใชบังคับนั้นสอดคลองกับกฎหมายอื่นหรือไม
(๕) หนวยงานใดที่ควรเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
(๖) ประโยชนที่จะไดรับจากการออกกฎหมายฉบับนั้นเหมาะสมกับตนทุนหรือคุมคาหรือไม
(๗) มีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคมอยางโปรงใสและชัดเจนหรือไม
(๘) เนื้อหาสาระของกฎหมายมีความชัดเจนและเขาใจงายหรือไม
(๙) ผูที่มีสวนไดเสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนั้นหรือไม
(๑๐) มีมาตรการหรือขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมายนั้นใหประสบความสําเร็จอยางไร
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35-45-MAC6.indd 37

จุลนิติ

๓๗

1/8/57 09:35

การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA)

หลักเกณฑการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย หรือการทํา RIA ของประเทศในกลุม
OECD ดังกลาวจะนํามาใชกับกฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายลําดับรอง รวมทั้ง
กฎเกณฑตาง ๆ อาทิ จรรยาบรรณ คําแนะนํา ขอสังเกต แผนการหรือขอตกลงระหวางภาครัฐ
กับภาคเอกชนในเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญหรือสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม หรือสิทธิของบุคคลดวย
แตโครงสราง รายละเอียด และวิธกี ารประเมินผลกระทบนัน้ อาจจะกําหนดเนือ้ หาใหมคี วามแตกตางกันได
สําหรับกฎหมายที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตางกัน
นอกจากนี้ กระบวนการในการทํา RIA ของประเทศในกลุม OECD จะใหความสําคัญกับกระบวนการ
ที่มี “ความโปรงใส” เชน ตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และตองเปดเผย
รายงานผลการประเมินอยางแพรหลายผานทางเว็บไซด เปนตน และกําหนดใหมี “หนวยงานกลาง”
เพือ่ ทําหนาทีใ่ นการตรวจสอบคุณภาพของรายงานและปองกันมิใหมกี ารบิดเบือนขอมูลทีท่ างหนวยงาน
ที่เสนอกฎหมายไดจัดทําขึ้นดวย
อยางไรก็ดี ประเทศตาง ๆ อาจจะนําเครื่องมืออื่น ๆ มาใชเปนกลไกในการพัฒนากฎหมาย
เพื่อทดแทนหรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทํา RIA ดังกลาวก็ได เชน ประเทศสิงคโปร แมจะไมมี
กระบวนการทํา RIA แตกม็ กี ระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะในการตรากฎหมาย ประเทศ
เม็กซิโกและประเทศเวียดนามซึ่งมีการทํา RIA แลว แตก็นํา Law Review ซึ่งเปนการพิจารณา
ทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกกฎหมายที่ไมสามารถบังคับใชไดในทางปฏิบัติหรือไมเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบันมาใชควบคูดวย และประเทศเกาหลีใต ซึ่งนอกจากจะมีการนํา RIA และ Law
Review มาใชแลวยังมีการกําหนดใหกฎหมายแตละฉบับมีอายุในการใชบงั คับ (Sunset Clause) อีกดวย
ทั้งนี้ เพื่อเปนการประเมินคุณภาพของกระบวนการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
หรือการทํา RIA วามีประสิทธิภาพหรือไม ประเทศในกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก
หรือ APEC๕ จึงมีหลักเกณฑในการประเมินคุณภาพของกระบวนการออกกฎและระเบียบ” (Good
Regulatory Practice in APEC - Baseline Study) ซึ่งประกอบดวยขอพิจารณา ๓ ประการคือ
(๑) มีเปาหมายในการนํา RIA มาใชอยางชัดเจนหรือไม
(๒) มีความสมบูรณของรายงานการทํา RIA มากนอยเพียงใด
(๓) มีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามคุณภาพของการทํา RIA หรือไม
โดยเมือ่ นําขอพิจารณาในการประเมินคุณภาพของการทํา RIA ดังกลาวมาพิจารณาศึกษาจะพบวา
การทํา RIA ของประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนาจะมีคณ
ุ ภาพคอนขางตํา่ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสภาพปญหาและอุปสรรคทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการขาดขอมูลและผูเ ชีย่ วชาญในการจัดทํา RIA
การขาดความตระหนักในความสําคัญของการทํา RIA และขาดกระบวนการในการกําหนดนโยบาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) เปนกลุม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางเขตเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก ประกอบดวยสมาชิกทัง้ สิน้ ๒๑ เขตเศรษฐกิจ (๑๙ ประเทศ
และ ๒ เขตเศรษฐกิจ) ไดแก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน บรูไน แคนาดา ชิลี ฮองกง อินโดนีเซีย เกาหลีใต
มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี เปรู ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ไทย และเวียดนาม (ที่มา : เว็บไซตกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ (www.dtn.go.th))
๕
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

หรือการตรากฎหมายที่ใหความสําคัญแกขอมูลเชิงประจักษ รวมทั้งขาดการมีสวนรวมของผูที่มีสวน
เกี่ยวของ ตัวอยางเชน โครงการนํารองในประเทศแอฟริกาตะวันออก ของสํานักงานเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (Department for International Development หรือ DFID ) ของประเทศอังกฤษ
ที่ไมประสบความสําเร็จในการทํา RIA เทาที่ควร ทั้งนี้เพราะขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลเนื่องจาก
มีปญหาอื่นที่เรงดวนยิ่งกวา และการทํา RIA นั้นมิไดเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ
หรือเปนนโยบายทีส่ าํ คัญของรัฐบาล รวมทัง้ ขาดกระบวนการในการตรากฎหมายทีด่ ี และไมมแี รงจูงใจ
ในการจัดทํารายงาน RIA เพราะรัฐบาลมักจะตัดสินใจตามดุลพินิจมากกวาการพิจารณาจากขอมูล
ดังนั้น หากประเทศตาง ๆ จะนํา RIA มาใชอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองมีองคประกอบ
ที่สําคัญ ดังนี้
ประการแรก ตองมีเปาหมายในการนํา RIA มาใช โดยรัฐบาลตองเปนผูกําหนดอยางชัดเจน
ประการที่ ๒ ตองกําหนดใหการทํา RIA เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ
ประการที่ ๓ ตองมีการประสานงานและรวมมือกันระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
ประการสุดทาย ตองมีหนวยงานทีท่ าํ หนาทีใ่ นการตรวจสอบคุณภาพของการทํา RIA โดยไดรบั
การสนับสนุนจากรัฐบาล
สําหรับขัน้ ตอนและวิธกี ารในการประเมินตนทุนและผลประโยชนในการตรากฎหมายนัน้ ลําดับแรก
“ตองกําหนดกรอบหรือเปาหมายในการประเมินใหชัดเจน” เสียกอน โดยพิจารณาประเมินเฉพาะ
เรื่องที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม หรือที่เกี่ยวของกับนโยบายที่สําคัญเทานั้น เชน
การเลิกจางงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได หรือการทุจริตคอรรปั ชัน เปนตน และตอง
กําหนดกลุม เปาหมายในการประเมิน โดยเลือกจากกลุม ทีไ่ ดรบั ผลกระทบซึง่ อาจจะพิจารณาจากจํานวน
ความรุนแรง สภาพปญหา หรือระยะเวลาทีไ่ ดรบั ผลกระทบก็ได จากนัน้ จึง “เลือกวิธกี ารทีเ่ หมาะสม”
ตามขีดความสามารถของผูปฏิบัติและความพรอมของขอมูล ซึ่งโดยทั่วไปมี ๓ วิธี ไดแก
วิธีที่ ๑ Benef it-Cost Analysis (BCA) เปนวิธีการพื้นฐานในการคํานวณผลประโยชนและ
ตนทุนในเชิงปริมาณในรูปของตัวเงิน และนํามาเปรียบเทียบระหวางชวงเวลาตาง ๆ ได
วิธีที่ ๒ Cost-effectiveness Analysis (CEA) เปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับหนวยงานที่มี
งบประมาณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอยางจํากัด โดยวิธีการ CEA นี้เปนการประเมินเฉพาะ
ในสวนของตนทุนในการตรากฎหมายและตนทุนของทางเลือกอื่น ๆ เทานั้น
วิธีที่ ๓ Multi-criteria Analysis (MCA) เปนการวิเคราะหที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค
ของนโยบาย เพื่อนํามากําหนดปจจัยที่จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคเหลานั้น
อนึ่ง สําหรับ “ประเทศไทย” เมื่อพิจารณาแลวจะพบวาไดมีการวิเคราะหผลกระทบในการ
ออกกฎหมายหรือการทํา RIA เชนกัน นับตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย
การเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย
การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหการเสนอใหมีกฎหมายขึ้นใหม
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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หรือเสนอแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น สวนราชการ
เจาของเรื่องตองจัดทําบันทึกวิเคราะหสรุปและเอกสารประกอบการพิจารณาใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตามจํานวนที่กําหนด
โดย “บันทึกวิเคราะหสรุป” ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขอใหมีกฎหมายขึ้นใหมหรือเสนอขอแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
(๒) ความเกี่ยวของกับการใชกฎหมาย โดยสวนราชการตาง ๆ ที่เปนผูรักษาการตามกฎหมาย
ตองระบุดวยวาไดมีการหารือสวนราชการตาง ๆ นั้นแลวหรือไม พรอมดวยเหตุผล
(๓) การขอขอมูลหรือความเห็นจากสวนราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
(๔) ประเด็นปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาที่ตองการเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
วินิจฉัย
(๕) หลักการในประเด็นสําคัญ ๆ ที่สวนราชการเจาของเรื่องเห็นวาควรจะมีอยูในรางกฎหมาย
สวน “เอกสารประกอบการพิจารณา” ไดแกเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนเรื่องที่จะตองออกเปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด
(ก) ถ า เป น การยกร า งกฎหมายขึ้ น ใหม ทั้ ง ฉบั บ ให จั ด ทํ า ร า งกฎหมายที่ จ ะเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และสรุปสาระสําคัญของรางกฎหมายดังกลาวเปนขอ ๆ พรอมทั้งเหตุผล
และความจําเปน
(ข) ถาเปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ใหจัดทําสรุปหลักการ
ในประเด็นสําคัญทีเ่ ห็นวาควรจะมีอยูใ นรางกฎหมายดังกลาวโดยแยกเปนขอ ๆ และจะตองมีรายละเอียด
เพียงพอที่จะใชเปนแนวทางในการยกรางกฎหมายในเรื่องนั้นได พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปน
(๒) ในกรณีที่เปนเรื่องที่จะตองออกเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือบทบัญญัติอื่น
(ก) ถาเปนการยกรางขึน้ ใหมทงั้ ฉบับ ใหจดั ทํารางกฎหมายและเอกสารเชนเดียวกับขอ (๑) (ก)
(ข) ถาเปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ใหจัดทํารางกฎหมายและ
เอกสารเชนเดียวกับขอ (๑) (ก) และจัดทําบัญชีเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบันกับรางกฎหมายที่แกไขใหม โดยระบุถึงความแตกตางของสาระสําคัญ พรอมทั้งเหตุผล
ที่ขอแกไข
(๓) ในกรณีที่ตองมีเอกสารแนบทาย เชน แผนที่ แผนผัง บัญชีรายชื่อ ใหมีคํารับรองของ
สวนราชการเจาของเรื่องและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของวาไดมีการหารือและตรวจสอบรวมกันแลว
(๔) ในกรณีที่เปนการเสนอปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมหรือภาษีอากรตาง ๆ ใหจัดทําตาราง
เปรียบเทียบอัตราที่ใชอยูในปจจุบันกับอัตราที่เสนอใหม
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ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
แนวทาง การพิจารณากอนการเสนอรางกฎหมาย โดยกําหนดขอพิจารณาไวดังนี้
(๑) หากไมมกี ฎหมายฉบับนัน้ จะสงผลกระทบในประการใดบาง และนอกจากการตรากฎหมาย
แลวยังมีทางเลือกอื่น ๆ หรือไม (Baseline Scenario)
(๒) กฎหมายทีจ่ ะตรานัน้ มีการสรางขัน้ ตอนขึน้ ใหมหรือไม และสามารถลดขัน้ ตอนนัน้ ไดหรือไม
(๓) มีการกําหนดมาตรการเรื่องการขออนุญาตหรือไม สามารถเปลี่ยนเปนการกํากับดูแลหรือ
ตรวจสอบภายหลังไดหรือไม
(๔) มีการกําหนดหลักเกณฑในการอนุญาตที่ชัดเจนหรือไม
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย” ประกอบดวยกรรมการรางกฎหมายและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานของรัฐหรือของเอกชน เพื่อทําหนาที่เสนอใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัย
หรือไมเหมาะสมกับสถานการณของประเทศหรือกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในรางกาย ทรัพยสินหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชนโดยไมสมควร หรือกอใหเกิดภาระแกการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ
ของบุคคลโดยไมจําเปนหรือไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง หรือการบริหารราชการ
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมคี าํ สัง่ สํานักนายกรัฐมนตรี แตงตัง้ “คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อการพัฒนาประเทศ”๖ โดยมีหนาที่ในการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เพื่อเสนอใหยกเลิกหรือปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสมและทันสมัย หรือดําเนินการยกรางขึน้ ใหม รวมทัง้ เสนอแนะมาตรการบังคับใชกฎหมายสําคัญ
ทีม่ ผี ลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ซึง่ ผลงานทีส่ าํ คัญ
ของคณะกรรมการชุดนี้คือ การยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัยหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
เปนจํานวนทัง้ สิน้ ๔๗ ฉบับ และการกําหนด “หลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
(Checklist) ๑๐ ประการ” ขึ้นใชบังคับ เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเสนอ
ใหมีกฎหมาย ยกรางกฎหมาย และพิจารณากฎหมายตองตอบคําถามตามที่กําหนดไว
จากขอมูลความเปนมาของการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายหรือการทํา RIA
ในประเทศไทยดังกลาว แมจะชี้ใหเห็นไดวาประเทศไทยมีกระบวนการทํา RIA มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๑
แลวก็ตาม แตเมือ่ พิจารณาผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมาพบวา การตรวจสอบความจําเปน
ในการรางกฎหมายของประเทศไทยนัน้ ยังไมคลอบคลุมถึงกฎหมายในลําดับรอง และรางพระราชบัญญัติ
ที่เสนอโดยประชาชนที่ไมผานคณะรัฐมนตรีดวย และหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปน
คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ มี น ายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ  ประธานกรรมการกฤษฎี ก า คณะที่ ๑
เปนประธานกรรมการ ซึ่งตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่จะใหมีการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัยและไมสามารถ
ปรับใชไดกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและสงเสริมตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และการปกครอง.
๖
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การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA)

ในการตรากฎหมายซึ่งมีรูปแบบเปนคําถามปลายเปดนั้นทําใหไมมีมาตรฐานในการจัดทํารายงาน
และแมจะมีคมู อื ตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย แตคมู อื นัน้ ก็มรี ายละเอียดไมเพียงพอ ตลอดจน
การประเมินคุณภาพของการจัดทํา RIA ของประเทศไทยเมือ่ เปรียบเทียบกับหลักเกณฑในการประเมิน
คุณภาพของกระบวนการออกกฎและระเบียบของประเทศในกลุมเอเปคแลวก็พบวา ประเทศไทย
ไมไดอธิบายสภาพปญหาที่ตองการจะแกไขในเชิงลึกอยางชัดเจน ไมมีการวิเคราะหหรือนําเสนอ
ทางเลือกอื่นในการแกไขปญหา และไมมีการประเมินหรือวิเคราะหผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
อยางสมเหตุสมผล (Cost-Benef it Analysis) รวมทั้งไมมีการอธิบายถึงกระบวนการในการรับฟง
ความคิดเห็นจากกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียอยางละเอียดดวย
ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา ประเทศไทยแมจะมีวิวัฒนาการในการพัฒนากฎหมายมามากกวา
สองทศวรรษแลวก็ตาม แตก็ยังไมไดมีการทบทวนกฎหมายครั้งใหญเหมือนดังเชนประเทศเกาหลีใต
เวียดนาม และเม็กซิโก ที่มีการยกเลิกกฎหมายเปนจํานวนกวา ๑,๐๐๐ ฉบับ และประเทศไทยแมจะมี
หลักเกณฑในการจัดทํา RIA ทีเ่ ปนมาตรฐานสากล แตคณ
ุ ภาพของรายงานทีจ่ ดั ทําขึน้ จริงในทางปฏิบตั ิ
นั้นยังไมเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพปญหาและอุปสรรคในประการตาง ๆ
ดังตอไปนี้
ประการแรก การจัดทํารายงาน RIA ของประเทศไทยมีเฉพาะในขั้นตอนที่มีรางกฎหมาย
ออกมาแลวเทานัน้ และหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของมองวาการจัดทํารายงาน RIA เปนอุปสรรคทีท่ าํ ให
การตรากฎหมายนั้นลาชา รวมทั้งการทํารายงาน RIA ของประเทศไทยก็มีลักษณะเปนการกากบาท
(tick the box) ซึ่งเปนเพียงการถามวาไดทําแลวหรือไม
ประการที่ ๒ การจัดทํารายงาน RIA ของกฎหมายในประเทศไทย ยังจํากัดเฉพาะกฎหมายทีเ่ ปน
ลําดับของพระราชบัญญัตเิ ทานัน้ ในขณะทีต่ า งประเทศจะเนนกฎหมายลําดับรองและมาตรการของรัฐ
ที่ไมใชกฎหมาย และในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหลักซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติที่มี
เนื้อหาสาระคอนขางกวาง ทําใหไมสามารถประเมินผลไดผลเสียอยางเปนรูปธรรมได
ประการที่ ๓ ประเทศไทยยังขาด “คูมือการประเมินผลกระทบของกฎหมาย” ซึ่งกําหนด
รายละเอียดและวิธีการในการจัดทํารายงานการประเมินที่เปนมาตรฐานกลาง
ประการที่ ๔ กระบวนการในการจัดทํารายงาน RIA ของประเทศไทย ยังขาดกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของผูม สี ว นไดเสียและของสาธารณชน และยังไมมกี ฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะที่กําหนดกรอบวิธีการในการจัดทําความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
ประการที่ ๕ ประเทศไทยยั ง ขาดหน
ดหน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบคุ ณ ภาพของรายงาน
ภาพของรา
การประเมินผลกระทบของกฎหมาย
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ดังนั้น เพื่อเปนขอมูลสําหรับการคิดวิเคราะหและเปนแนวทางในการนําหลักการวิเคราะห
ผลกระทบในการออกกฎหมาย หรือการทํา RIA มาใชกับประเทศไทยไดอยางเหมาะสม จึงมี
ขอเสนอแนะในประการตาง ๆ ดังนี้
ประการแรก เกีย่ วกับระยะเวลาหรือวิธกี ารนํา RIA มาใชอยางเหมาะสม (Right Timing/Design)
โดยตองกําหนดใหการทํา RIA เปนสวนหนึง่ ของนโยบายทีต่ อ งปฏิรปู และตองมีเปาหมายในการนํา
RIA มาใชอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งมีระบบจูงใจใหแกหนวยงานราชการดวย
ประการที่ ๒ เกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการทํา RIA ที่ถูกตอง (Right Method)
โดยขั้นตอนแรกตองกําหนด “ขอบเขตของกฎหมาย” ที่จะประเมินวาเปนกฎหมายประเภทใด
เนื่องจากปจจุบันมีการประเมินเฉพาะกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเทานั้น ดังนั้น จึงควรขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมถึงกฎหมายประเภทที่เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม รางกฎหมายที่เสนอ
โดยภาคประชาชน และกฎหมายลําดับรอง รวมทั้งกฎระเบียบของหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลดวย
เมื่อกําหนดขอบเขตของกฎหมายที่จะประเมินแลว ขั้นตอนลําดับตอไปควรเปน “การกําหนด
ระยะเวลา” ในการประเมินซึ่งเปนการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนไดเสียหรือที่เกี่ยวของ
โดยควรกําหนดใหมีการดําเนินการรวมจํานวน ๓ ครั้งดังนี้
ครั้งที่ ๑ เปนการรับฟงความคิดเห็น “กอนการยกรางกฎหมาย” เพือ่ เปนการตรวจสอบความจําเปน
ในการรางกฎหมาย
ครั้งที่ ๒ เปนการรับฟงความคิดเห็น “เมื่อมีการยกรางกฎหมายแลว” เพื่อประเมินผลกระทบ
ของกฎหมาย และทางเลือกอื่น ๆ
ครั้งที่ ๓ เปนการรับฟงความคิดเห็น “เมื่อมีการปรับปรุงรางกฎหมายแลว” เพื่อพิจารณา
รายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ของกฎหมาย
ขัน้ ตอนการทํา RIA ลําดับสุดทายคือ ตองกําหนด “เนือ้ หาสาระของการประเมิน” และ “หลักการ
ในการรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน” โดยรูปแบบของเนื้อหาสาระที่จะทําการประเมินหรือ
วิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายนั้น ควรกําหนดกรอบหรือเปาหมายในการประเมินใหชัดเจน
โดยพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีความสําคัญ ทั้งนี้ วิธีการในการประเมินควรดําเนินการในรูปแบบของ
แบบฟอรมมาตรฐาน (Spreadsheet) แทนคําถามแบบปลายเปดที่เปนการกากบาท (tick the box)
และควรเนนการประเมินในเชิงคุณภาพโดยอาศัยขอมูลที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นเปนหลัก
สวนหลักการในการรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน สามารถนําหลักการของประเทศในกลุม OECD
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติก็ได ซึ่งประกอบดวยหลักการดังตอไปนี้
(๑) การรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชนในการจัดทํากฎหมายนั้นตองเปนขอบังคับ โดยไมมี
ขอยกเวนและไมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหนวยงานราชการใด ๆ
(๒) ตองดําเนินการกอนที่จะมีการยกรางกฎหมาย
(๓) ตองมีแนวทางในการดําเนินการที่เปนรูปธรรมในรูปแบบของ “คูมือ”
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การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA)

(๔) ประชาชนทุกคนตองสามารถเขารวมได
(๕) ขอมูลที่ไดรับจากเวทีการแสดงความคิดเห็นตองมีการบันทึกไวและเผยแพรแกสาธารณชน
ทางเว็บไซต
(๖) หนวยงานที่เสนอกฎหมายตองตอบขอคิดเห็นที่ไดรับเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(๗) ขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับตองบันทึกไวในรายงาน RIA ดวย
(๘) มีหนวยงานกลางทีต่ รวจสอบคุณภาพของการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานราชการตาง ๆ
ทั้งนี้ ควรมีการรางระเบียบวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะที่มีบทบัญญัติที่สอดคลอง
กับหลักการทีเ่ ปนมาตรฐานสากลดังกลาว รวมทัง้ ปรับปรุงพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเพิม่ เติมบทบัญญัตวิ า ดวย “การออกกฎ” (Rule Making) ของหนวยงานราชการดวย และ
ประการสุดทาย เกี่ยวกับองคกรในการตรวจสอบการทํา RIA (Right Institution)
เพือ่ ใหคณ
ุ ภาพของการทํา RIA เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรมี “หนวยงานกลาง” ทีร่ บั ผิดชอบ
ในการสงเสริม ติดตาม และตรวจสอบการประเมินหรือวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายโดยเฉพาะ
ซึ่งหนวยงานดังกลาวตองมีความเปนอิสระจากฝายการเมือง และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทํา RIA
รวมทั้งตองมีการประสานงานอยางใกลชิดกับภาคเอกชนและภาคประชาชนเปนอยางยิ่งดวย
หากจะกลาวโดยสรุปแลว จากการทีผ่ เู ขียนไดมโี อกาสเขารวมการสัมมนาทางวิชาการในครัง้ นีน้ นั้
ผูเ ขียนมีความเห็นวา “กฎหมายทีด่ ”ี ในทีน่ นี้ นั้ ยอมหมายถึง กฎหมายทีม่ ที งั้ ประสิทธิภาพ (Effective)
และประสิทธิผล (Efficient) โดยกฎหมายทีม่ ี “ประสิทธิภาพ” คือกฎหมายนัน้ สามารถบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่วางไวไดอยางสมบูรณ สวนกฎหมายที่มี “ประสิทธิผล” คือกฎหมายนั้นสามารถ
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคทวี่ างไวไดอยางสมบูรณโดยสรางตนทุนนอยทีส่ ดุ ทัง้ ตนทุนในการตรา
และการบังคับใชกฎหมายของภาครัฐ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน๗ ซึ่งองคประกอบ
ของกฎหมายที่ดีทั้งสองประการดังกลาวจําเปนตองมีการวิเคราะหผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
อยางเปนระบบ เพือ่ ประเมินตนทุนและผลทีไ่ ดรบั จากกฎหมายนัน้ รวมทัง้ รายงานใหผมู อี าํ นาจตัดสินใจ
ไดทราบถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากมาตรการหรือกลไกที่กําหนดไวในกฎหมายดวย
“การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” หรือ “RIA” ของแตละประเทศก็ใหความหมายไว
แตกตางกัน โดยเฉพาะคําจํากัดความของคําวา “กฎหมาย” นัน้ บางประเทศก็ใหหมายถึงกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัตเิ ทานัน้ และอธิบายความหมายของการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายวาเปน
เครือ่ งมือทีใ่ หขอ มูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ หรือเปนการประเมินผลกระทบดานตนทุน ผลทีจ่ ะไดรบั
และความเสี่ยงของนโยบายที่เปนทางเลือก ในขณะที่ประเทศในกลุม OECD ไดอธิบายความหมาย
ของการออกกฎหมายไวอยางกวางขวางวาหมายถึง “การทีร่ ฐั บาลออกขอกําหนดตาง ๆ เพือ่ ใชบงั คับกับ
ผูป ระกอบการและประชาชน” ดังนั้น การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายของประเทศ
ในกลุม OECD จึงใชบังคับกับบรรดามาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลที่มีผลกระทบตอประชาชนดวย
และเปนเครื่องมือในการวิเคราะหนโยบายสาธารณะนอกเหนือจากการเปนเครื่องมือที่ใชประกอบ
การตัดสินใจเลือกนโยบายที่เหมาะสมที่สุดดวย
ปกรณ นิลประพันธ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓.
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

อยางไรก็ดี เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา “กฎหมาย” ถือเปนขอกําหนดหรือขอบังคับที่ตราขึ้น
เพื่อใชบังคับใหบุคคลตองปฏิบัติ หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะมีผลทําใหไดรับผลรายหรือ
ถูกลงโทษได โดยผลดังกลาวเมื่อมีกฎหมายมากขึ้นเทาใด บุคคลยอมถูกบังคับใหตองปฏิบัติหรือ
งดเวนการปฏิบตั อิ นั มีผลเปนการริดรอนหรือจํากัดสิทธิและเสรีภาพมากยิง่ ขึน้ เทานัน้ ในขณะเดียวกัน
การทีส่ งั คมหนึง่ จะอยูร ว มกันไดอยางสงบสุข มีความเปนระเบียบเรียบรอย ไมเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ยอมจําเปนตองมีกฎเกณฑทชี่ ดั เจนแนนอนและเปนธรรม หากผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑนนั้
สมควรที่จะไดรับโทษตามความหนักเบาแหงการกระทํา ดังนั้น เมื่อมีความจําเปนตองออกกฎเกณฑ
และมีผลเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การพิจารณาออกกฎเกณฑหรือตรากฎหมาย
จึงสมควรกระทําเฉพาะในกรณีที่มีความจําเปนอันจะหลีกเลี่ยงไมได เพื่อไมใหสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตองถูกกระทบโดยไมสมควร
อีกประการหนึง่ คือ เนือ่ งจากปจจุบนั มีการแขงขันกันอยางสูง ดังนัน้ การกระทําใด ๆ โดยภาครัฐ
อาจจะเปนอุปสรรคตอการแขงขันได ดวยเหตุนี้ จึงมีความพยายามที่จะลดภารกิจของรัฐใหนอยลง
แตกฎหมายที่ตราขึ้นใชบังคับใหมกลับกลายเปนสาเหตุหนึ่งในการขยายหรือเพิ่มภารกิจของรัฐ
และสรางขั้นตอนในการปฏิบัติงานจนเปนอุปสรรคตอการแขงขัน รวมทั้งเปนชองทางใหเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ประเทศทัง้ หลายทีพ่ ฒ
ั นาแลว เชน ประเทศในกลุม OECD และประเทศ
ในกลุมประชาคมยุโรป จึงมีความระมัดระวังในการตรากฎหมายเปนอยางมาก โดยแตละประเทศ
ไดวางหลักเกณฑในเชิงคําถามเพื่อตรวจสอบมิใหมีการตรากฎหมายโดยไมมีความจําเปนหรือ
ไมคมุ คา โดยหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการเสนอใหมกี ฎหมาย การยกรางกฎหมาย และการพิจารณา
กฎหมาย จะตองตอบคําถามตาง ๆ ตามที่กําหนดไว เพื่อแสดงใหเห็นวามีความจําเปนจะตองมี
กฎหมายใหมอยางแทจริง และกฎหมายนัน้ จะคุม คากับการทีบ่ คุ คลจะตองถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ทั้งยังตองกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินการใหชัดเจน เพื่อเปนการระมัดระวัง
มิใหมีการขยายภารกิจของรัฐหรือกอใหเกิดความซํ้าซอนของงานอีกดวย
ดังนั้น นอกเหนือจาก “หลักเกณฑตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (Checklist)
๑๐ ประการ” ทีป่ ระเทศไทยใชเปนแนวทางในการเสนอใหมกี ารตรากฎหมายซึง่ ใชบงั คับอยูใ นปจจุบนั แลว
การนําขอมูล ขอเสนอแนะ และแนวทางในการนําหลักเกณฑการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
(RIA) ของประเทศในกลุม OECD และประเทศตาง ๆ ที่พัฒนาแลวที่ทางผูจัดการสัมมนาไดศึกษา
วิ จั ย มาใช เ ป น แนวทางเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการตรากฎหมาย
ในประเทศไทยใหดยี งิ่ ขึน้ กวาเดิม ยอมจะชวยใหการเสนอกฎหมายนัน้ เปนไปเฉพาะกรณีทมี่ คี วามจําเปน
อยางแทจริง รอบคอบ และกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยที่สุด รวมทั้งจะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัวของระบบราชการโดยกําหนดภารกิจของรัฐใหเหลือเทาที่จําเปน
อันจะชวยลดปญหาอุปสรรคและความซํ้าซอนของการปฏิบัติงานที่จะเปนการจํากัดขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับสังคมโลกในปจจุบันลงอีกดวย.
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