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สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรองคความรู
เรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA)”
ของสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ในวันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ
เนื่องดวยสํานักงานกิจการยุติธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรองคความรูเรื่อง
“การวิเคราะหผลกระทบในการออก
กฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA)” ใหแกบุคลากรของสํานักงานกิจการยุติธรรมและ
บุคลากรที่เกี่ยวของในกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact
Assessment : RIA) ใหแกบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม บุคลากรแหงสํานักงาน
กิจการยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวของในกระทรวงยุติธรรม และเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของบุคลากรใน
กระทรวงยุติธรรม
ในการประชุมไดเชิญนางเดือนเดน นิคมบริรักษ ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) เปนวิทยากร โดยแบงเปน 5 หัวขอ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
หัวขอที่ ๑ ศึกษาความเปนมาและแนวปฏิบัติ RIA
RIA มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย ไมใชเพื่อประเมินบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่ออกมาแลว โดยในการพัฒนากระบวนการออกกฎหมายนั้น จะตองเพิ่มความรับผิดชอบ
(accountability) ของหนวยงานของรัฐ และตองปรับปรุงการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดเสีย ซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญของ RIA และเมื่อมีการพัฒนากระบวนการออกกฎหมายแลวยอมสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของ
กฎหมายทั้งในแงที่มีสาระครบถวนมากขึ้น และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนอันจะทําใหมีการตอตาน
กฎหมายนอยลง ซึ่งการทํา RIA ในตางประเทศนั้น ไมไดทํา RIA ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนื่องจาก
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติมีเนื้อหาที่เยอะมากเกินไป ไมเหมาะสมกับการทํา RIA ซึ่งอาจพิจารณาทําได
ในกรณี ประกาศ หรือกฎกระทรวง
ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายอาจแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนคือ
1.การประเมินความจําเปนในการที่รัฐจะใชอํานาจเพื่อเขาไปแทรกแซงหรือกํากับดูแล ซึ่ง
จะตองพิจารณาวาปญหาที่ตองแกไขคืออะไร มีวิธีการในการแกไขอยางใดบาง รวมทั้งผลประโยชนและตนทุน
ในการเขามากํากับดูแลคืออะไร
2.การประเมินทางเลือกตางๆ จะพิจารณาถึงโอกาสและความสําเร็จของทางเลือกตางๆ
(รวมไปถึงการไมดําเนินการอยางใดดวย) และผลไดผลเสียของแตละทางเลือกวาเปนอยางไร
3.การประเมินวิธีการเขาแทรกแซงหรือกํากับดูแล ซึ่งจะพิจารณาถึงแนวทาง
การเขาแทรกแซงหรือกํากับดูแลวาควรทําอยางไรในระดับใด
สําหรับระยะเวลาในการทํา RIA นั้น ควรใหความสําคัญในขั้นตอนการประเมินความจําเปน
ในการเขาไปกํากับดูแลโดยอาจใชระยะเวลามากที่สุด ซึ่งจะตองมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
ไดเสีย แลวจึงมีการทํา RIA กอนจะไปสูกระบวนการรางกฎหมาย ซึ่งก็จะตองมีกระบวนการรับฟงความ

คิดเห็นของผูมีสวนไดเสียเชนกัน แลวจึงมีการทํา RIA อีกครั้งกอนจะมีการออกกฎหมายดังกลาวมาเพื่อบังคับ
ใช
หัวขอที่ ๒ RIA ของประเทศในกลุม OECD
ประเทศในกลุม OECD สวนใหญเปนประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งมีการทํา RIA โดยใชการตอบ
รายการคําถามจํานวน 10 ขอดังนี้
1.มีการระบุปญหาอยางถูกตองหรือไม
2.การเขาแทรกแซงของภาครัฐเปนการกระทําที่เหมาะสมหรือไม
3.การออก กฎ/ระเบียบ เปนวิธีการที่ดีที่สุดหรือไม
4.การออก กฎ/ระเบียบดังกลาว สอดคลองกับ กฎ/ระเบียบอื่นๆหรือไม
5.หนวยงานใดควรเปนผูดําเนินการ
6.ผลที่ไดจากการออก กฎ/ระเบียบ คุมคาตอตนทุนหรือไม
7.การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นผูมีสวนไดเสียตางๆ มีความโปรงใสหรือไม ซึ่งตอง
พิจารณาวากระทบตอใคร ในดานใด
8.กฎ/ระเบียบ มีความชัดเจน สอดคลอง ครอบคลุม และ เขาใจไดงายหรือไม
9.ผูมีสวนไดเสียทั้งหมดไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือไม
10.มีแนวทางการใช กฎ/ระเบียบ ใหบรรลุผลไดอยางไร
การทํา RIA ของประเทศในกลุม OECD จะมีความครอบคลุมถึง กฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติและกฎหมายรอง (ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติกวา 8,000 ฉบับ
และมีกฎหมายระดับรองจํานวนหลายหมื่นฉบับ) หรืออาจใช RIA เฉพาะกับกฎหมายที่ใหความสําคัญ
(Targeting RIA) ซึ่งในการทํา RIA นั้น เนื่องจากกฎหมายที่ทําการประเมินผลกระทบอาจมีเนื้อหาและ
ลักษณะแตกตางกันไป ในการกําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบจึงมีความแตกตางกันไปตามลักษณะ
ของกฎหมายที่ตองการประเมินผลกระทบ ในสวนของกระบวนการประเมินผลกระทบ ประเทศในกลุม
OECD จะใหความสําคัญกับกระบวนการที่โปรงใสเชนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย หรือการ
เปดเผยรายงานผลการประเมินในเวบไซต ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการทํา RIA และผูที่รับผิดชอบในการจัดทํา
รายงาน RIA คือหนวยงานที่เสนอกฎหมายเปนผูมีหนาที่ในการทํารายงาน และมีหนวยงานกลางในการ
ตรวจสอบคุณภาพของรายงานซึ่งมักสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงบประมาน
หัวขอที่ ๓ ประสบการณในการนํา RIA มาใชในกลุมประเทศเอเปกและแอฟริกา
วิทยากรไดเสนอการจัดอันดับของธนาคารโลก(World Bank) ในดาน Doing Business ซึ่ง
มีความสัมพันธกับคุณภาพของกฎหมายของประเทศตางๆ จํานวน 12 ประเทศ คือประเทศ สิงคโปร (อันดับ
ที่ 1) ฮองกง(อันดับที่ 2) เกาหลีใต (อันดับที่ 8) มาเลเซีย(อันดับที่ 12) ไตหวัน(อันดับที่ 16) ไทย(อันดับ
ที่ 18) ชิล(ี อันดับที่ 37) เม็กซิโก(อันดับที่ 48) จีน(อันดับที่ 91) เวียตนาม(อันดับที่ 99) อินโดนีเซีย
(อันดับที่ 128) และฟลิปปนส(อันดับที่ 138) ซึ่งปรากฏวา ประเทศสิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย ชิลี จีน
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ไมมีการทํา RIA แตอยางใด แตทั้งนี้ ประเทศตางๆอาจใชเครื่องมืออื่นนอกจาก
RIA ในการพัฒนากฎหมาย เชนประเทศสิงคโปรมีกระบวนการรับฟงความเห็นสาธารณะในการตรากฎหมาย
โดยจะมีการเผยแพรรางกฎหมายบนเวบไซตเพื่อเปดใหประชาชนทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นตอรางกฎหมาย
ดังกลาว ในสวนประเทศเม็กซิโก เกาหลีใต และเวียตนาม มีการจัดทํา law review ครั้งใหญในลักษณะเปน
ครั้งคราวหรือตอเนื่อง และนอกจากการทํา law review แลว ประเทศเกาหลีใตยังมีการกําหนดใหกฎหมาย
ทุกฉบับมีอายุ (Sunset clause) เพื่อทําการทบทวนกฎหมายอยางตอเนื่อง หากไมมีการทบทวนกฎหมาย
ฉบับใดแลว กฎหมายฉบับนั้นยอมสิ้นผลบังคับไปโดยอัตโนมัติ

แมวาสําหรับบางประเทศที่มีอันดับของ Doing Business สูงเชน ประเทศสิงคโปรและ
ฮองกง จะไมไดมีการทํา RIA ก็ตาม แตการทํา RIA จะชวยพัฒนาคุณภาพของกฎหมายและชวยอํานวยให
การดําเนินธุรกิจในประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสาเหตุที่ประเทศกําลังพัฒนาควรมี
การทํา RIA นั้น เนื่องจาก
1. มีกฎหมายที่บิดเบือนกลไกตลาดจํานวนมาก โดยการใชอํานาจรัฐเขาแทรกแซงกลไก
ตลาดมีลักษณะไมเหมาะสม
2. การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายไมสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงของสังคม
3. โครงสรางและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอยางเร็ว
4. หลักนิติธรรมออนแอและศักยภาพของราชการมีจํากัด ทําใหตนทุนความเสี่ยงของภาค
ธุรกิจสูง
การทํา RIA นั้น ควรมีการกําหนดเปาหมายในการนํา RIA มาใชใหชัดเจน เชนเพื่อเพิ่ม
อันดับใน Doing Business เพื่อการสงเสริม SME หรือเพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ เปนตน
พรอมทั้งใหความสําคัญในความสมบูรณของรายงาน RIA และตองมีหนวยงานที่ตรวจสอบและติดตาม RIA
ดวย โดยสาเหตุที่คุณภาพของการทํา
RIA ในประเทศกําลังพัฒนาอยูในระดับต่ํานั้น เนื่องมาจาก
การขาดขอมูลสําหรับการทํา RIA การขาดผูเชี่ยวชาญในการทํา RIA การขาดความตระหนักถึงความสําคัญ
ในการทํา RIA การขาดกระบวนการในการกําหนดนโยบายหรือตรากฎหมายที่ใหความสําคัญแกขอมูล
เชิงประจักษ และการขาดการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชนในประเทศแอฟริกาตะวันออก มีปญหาจาก
ปจจัยทางการเมือง คือรัฐบาลไมไดใหความสนับสนุนเนื่องจากมีปญหาอื่นที่เรงดวนกวาและ
RIA ไมได
เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ และในระบบการออกกฎหมาย ขาดกระบวนการในการ
ตรากฎหมายที่ดี และขาดแรงจูงใจในการจัดทํารายงาน RIA เนื่องจากรัฐบาลมักตัดสินใจตามดุลพินิจมากกวา
ขอมูล ดังนั้นการนํา RIA มาใชอยางมีประสิทธิภาพจึงมีองคประกอบที่สําคัญคือ
1.รัฐบาลกําหนดเปาหมายในการนํา RIA มาใชอยางชัดเจน
2.RIA เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ
3.มีการประสานงานและรวมมือกับภาคธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
4.มีหนวยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของ RIA ที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
หัวขอที่ 4 การประเมินตนทุนและผลประโยชน
การประเมินตนทุนและผลประโยชนนั้น ควรกําหนดขอบเขตการประเมินใหมี
ความชัดเจน โดยอาจเลือกผลกระทบทางนโยบายที่สําคัญเชนการจางงาน การเติบโตของเศรษฐกิจ
การกระจายรายได ฯลฯ เปนตน และเลือกกลุมผูที่ไดรับผลกระทบ โดยพิจารณาในเรื่องของ จํานวน
ความรุนแรงของปญหา ระยะเวลาที่ไดรับผลกระทบ หลังจากนั้นจึงเลือกวิธีการประเมินโดยเลือกตาม
ความเหมาะสมของความสามารถของผูปฏิบัติและความพรอมของขอมูล
การประเมินตนทุนและผลประโยชนนั้น (Benefit-Cost Analysis) อาจประเมินในเชิง
ปริมาณเปนจํานวนตัวเลข เพื่อใหสามารถนํามาเปรียบเทียบระหวางชวงเวลาตางๆได ซึ่งหากผูประเมินมี
ขอจํากัดในดานทรัพยากรคืองบประมาณและบุคลากรผูเชี่ยวชาญ อาจเลือกประเมินเฉพาะในสวนของตนทุน
ในการตรากฎหมายและทางเลือกอื่นๆ ได (Cost-effectiveness analysis CEA) นอกจากนั้นยังตองกําหนด
ปจจัยที่จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการใชกฎหมาย (Multi-criteria analysis) อีกดวย
หัวขอที่ 5 RIA ในประเทศไทย

ในการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายในประเทศไทยนั้น เดิมปรากฏอยูในระเบียบ
สํานักนายกฯวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ .ศ.2531 ซึ่งในการเสนอรางกฎหมายตองมีการตอบ
รายการคําถาม 8 ขอดวยกันคือ 1.ความจําเปนในการออกกฎหมาย 2. เหตุผลที่ตองออกในเวลาดังกลาว 3.
ความเกี่ยวของกับกฎหมายอื่นๆ 4.ประโยชนในการลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และประโยชนอื่นๆตอ
ประชาชน 5.สิทธิและหนาที่ของผูที่อยูภายใตบังคับของกฎหมาย 6.มาตรการควบคุมดุลยพินิจของพนักงาน
เจาหนาที่ 7.ผลกระทบตอเศรษฐกิจ เงิน และงบประมาณ 8.การเตรียมการออกกฎหมายลูก ตอมา ปรากฏ
ในหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณากอนการเสนอรางกฎหมาย
พ.ศ.2534 ซึ่งกําหนดใหตองตอบรายการคําถามเชน โดยมีจํานวน 4 ขอคือ 1.หากไมมีกฎหมาย
อะไรจะเกิดขึ้นหรือมีทางเลือกอื่นๆหรือไม ซึ่งถือวาเปนการกําหนด
baseline scenario ขึ้นมา
2.มีการสรางขั้นตอนใหมหรือไม ลดไดหรือไม
3.มีการขออนุญาตหรือไม เปลี่ยนเปนการกํากับ
ดูแล/ตรวจสอบภายหลังไดหรือไม และ
4.มีการกําหนดเกณฑในการอนุญาตที่ชัดเจนหรือไม ซึ่งตอมา
ในป พ .ศ.2544 ไดมีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ โดยสามารถคัดกฎหมาย
ทิ้งไดจํานวน 47 ฉบับ และไดมีการกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการรางกฎหมายโดยใช
แบบอยางของประเทศกลุม OECD แตในทางปฏิบัติแลวไมไดมีการประเมินอยางจริงจัง
การทํา RIA ของประเทศไทยนั้น ไมครอบคลุมถึงกฎหมายลําดับรองและรางพระราชบัญญัติ
ที่นําเสนอโดยประชาชนซึ่งไมผานคณะรัฐมนตรี และในการจัดทํารายงานยังไมมีมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งจาก
รายงาน RIA จํานวน 47 ฉบับในป 2555-2556 พบวามีความยาวเฉลี่ย(รวมเอกสารแนบ) 5 หนา โดยไมมี
การระบุถึงปญหาที่ตองการแกไขในเชิงลึก ไมมีการวิเคราะหหรือนําเสนอทางเลือกอื่นในการแกไขปญหา ไมมี
การวิเคราะห Cost-Benefit Analysis และไมมีการอธิบายกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นอยาง
ละเอียด และจากการศึกษาตอไปอีก พบวาจากรายงานจํานวน
55 ฉบับ มีการประเมินผลประโยชน
ในเชิงคุณภาพจํานวน 4 ฉบับ และสรุปขอคิดเห็นจากการประชุมจํานวน 7 ฉบับ โดยไมมีรายงานฉบับใด
กลาวถึงการวิเคราะหทางเลือกอื่น การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ การทํา cost-benefit และการประเมิน
ตนในเชิงคุณภาพ
จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวาประเทศไทยมีเกณฑในการจัดทํา
RIA
ที่เปน
มาตรฐานสากล แตคุณภาพของรายงานที่จัดทําขึ้นจริงนั้นไมเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว โดยพบวามีปญหา
เนื่องจากการทํารายงาน RIA มีเฉพาะในขั้นตอนที่มีรางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติออกมาแลวซึ่งไม
สอดคลองตอหลักในการทํารายงาน RIA และไมครอบคลุมถึงกฎหมายลําดับรอง และไมสามารถประเมินผล
กระทบที่เปนรูปธรรมไดเนื่องจากกฎหมายมีเนื้อหาที่กวางมาก นอกจากนั้นประเทศไทยยังขาดใน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียและหนวยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของ
รายงานการประเมินผลกระทบของกฎหมาย อีกทั้งผูรางกฎหมายยังมองวาการจัดทํารายงาน
RIA เปน
อุปสรรคที่ทําใหกระบวนการตรากฎหมายลาชา การทํารายงาน
RIA ของประเทศไทยจึงเปนการทํา
ตามรูปแบบเทานั้น ไมใชเพื่อประโยชนในการรางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ในสวนของการรับฟงความคิดเห็นในการจัดทํากฎหมายตามแนวทางของ OECD นั้น การรับ
ฟงความคิดเห็นสาธารณะจะมีคูมือโดยเปนขอบังคับโดยไมมีขอยกเวน ใหประชาชนทุกคนสามารถเขารวมได
ซึ่งดําเนินการกอนที่จะมีการยกรางกฎหมาย อีกทั้งขอมูลที่ไดรับจากการเวทีแสดงความคิดเห็นจะตองมีการ
บันทึก เผยแพรตอสาธารณะรวมทั้งบันทึกในรายงาน RIA และหนวยงานตองตอบขอคิดเห็นที่ไดรับดังกลาว
เปนลายลักษณอักษรดวย ซึ่งในการดําเนินการจะตองมีหนวยงานกลางเปนผูตรวจสอบคุณภาพของการรับฟง
ความคิดเห็นของหนวยงานราชการตางๆ
ขอเสนอแนะในปรับปรุงการจัดทํารายงาน RIA ของประเทศไทยจึงมีดังนี้

1.ควรกําหนดใหครอบคลุมถึงกฎหมายลําดับรอง การปรับปรุงแกไขกฎหมายเดิม รวมถึง
รางกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนดวย โดยอาจปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 ในสวนของการออกกฎ (rule making)
2.เพิ่มกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียทั้งในระยะกอนราง
กฎหมาย เมื่อมีการรางกฎหมายแลว และ ภายหลังการปรับปรุงรางกฎหมายแลว ซึ่งในการประเมินผล
กระทบ อาจเริ่มจากการกําหนดหัวขอของการประเมินโดยงาย และกําหนดวิธีการประเมินในรูปแบบของ
แบบฟอรมมาตรฐาน และเนนการประเมินในเชิงคุณภาพเบื้องตน โดยควรมีการรางระเบียบวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
3.มีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการสงเสริม ติดตามและตรวจสอบการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมายโดยเฉพาะ ซึ่งมีความเปนอิสระจากฝายการเมืองและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ RIA
4.มีการประสานงานใกลชิดกับภาคเอกชน/ประชาชน
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