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สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพรองคความรู 
เรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA)”  

ของสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ในวันท่ี 15 ธันวาคม ๒๕๕๘  
ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ 

   
  เนื่องดวยสํานักงานกิจการยุติธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
ไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพรองคความรูเรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออก
กฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA)” ใหแกบุคลากรของสํานักงานกิจการยุติธรรมและ
บุคลากรท่ีเก่ียวของในกระทรวงยุติธรรม รวมท้ังแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณท่ีจะสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของของบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม โดย  
มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact 
Assessment : RIA) ใหแกบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม บุคลากรแหงสํานักงาน
กิจการยุติธรรมและบุคลากรท่ีเก่ียวของในกระทรวงยุติธรรม และเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของของบุคลากรใน
กระทรวงยุติธรรม   
   
  ในการประชุมไดเชิญนางเดือนเดน นิคมบริรักษ ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) เปนวิทยากร โดยแบงเปน 5 หัวขอ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
  หัวขอท่ี ๑ ศึกษาความเปนมาและแนวปฏิบัติ RIA 
   RIA มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากระบวนการออกกฎหมาย ไมใชเพ่ือประเมินบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ีออกมาแลว โดยในการพัฒนากระบวนการออกกฎหมายนั้น จะตองเพ่ิมความรับผิดชอบ 
(accountability) ของหนวยงานของรัฐ และตองปรับปรุงการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนไดเสีย ซ่ึงเปนหัวใจ
สําคัญของ RIA และเม่ือมีการพัฒนากระบวนการออกกฎหมายแลวยอมสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของ
กฎหมายท้ังในแงท่ีมีสาระครบถวนมากข้ึน และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนอันจะทําใหมีการตอตาน
กฎหมายนอยลง ซ่ึงการทํา RIA ในตางประเทศนั้น ไมไดทํา RIA ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนื่องจาก
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติมีเนื้อหาท่ีเยอะมากเกินไป ไมเหมาะสมกับการทํา RIA ซ่ึงอาจพิจารณาทําได 
ในกรณี ประกาศ หรือกฎกระทรวง 

ข้ันตอนในการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายอาจแบงออกไดเปน 3 ข้ันตอนคือ 
1.การประเมินความจําเปนในการท่ีรัฐจะใชอํานาจเพ่ือเขาไปแทรกแซงหรือกํากับดูแล ซ่ึง

จะตองพิจารณาวาปญหาท่ีตองแกไขคืออะไร มีวิธีการในการแกไขอยางใดบาง รวมท้ังผลประโยชนและตนทุน
ในการเขามากํากับดูแลคืออะไร 

2.การประเมินทางเลือกตางๆ จะพิจารณาถึงโอกาสและความสําเร็จของทางเลือกตางๆ
(รวมไปถึงการไมดําเนินการอยางใดดวย) และผลไดผลเสียของแตละทางเลือกวาเปนอยางไร 

3.การประเมินวิธีการเขาแทรกแซงหรือกํากับดูแล ซ่ึงจะพิจารณาถึงแนวทาง  
การเขาแทรกแซงหรือกํากับดูแลวาควรทําอยางไรในระดับใด  

สําหรับระยะเวลาในการทํา RIA นั้น ควรใหความสําคัญในข้ันตอนการประเมินความจําเปน
ในการเขาไปกํากับดูแลโดยอาจใชระยะเวลามากท่ีสุด ซ่ึงจะตองมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
ไดเสีย แลวจึงมีการทํา RIA กอนจะไปสูกระบวนการรางกฎหมาย ซ่ึงก็จะตองมีกระบวนการรับฟงความ



คิดเห็นของผูมีสวนไดเสียเชนกัน แลวจึงมีการทํา RIA อีกครั้งกอนจะมีการออกกฎหมายดังกลาวมาเพ่ือบังคับ
ใช 

หัวขอท่ี ๒ RIA ของประเทศในกลุม OECD  
ประเทศในกลุม OECD สวนใหญเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงมีการทํา RIA โดยใชการตอบ

รายการคําถามจํานวน 10 ขอดังนี้ 
1.มีการระบุปญหาอยางถูกตองหรือไม  
 2.การเขาแทรกแซงของภาครัฐเปนการกระทําท่ีเหมาะสมหรือไม  
 3.การออก กฎ/ระเบียบ เปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดหรือไม 
 4.การออก กฎ/ระเบียบดังกลาว สอดคลองกับ กฎ/ระเบียบอ่ืนๆหรือไม 
 5.หนวยงานใดควรเปนผูดําเนินการ  
 6.ผลท่ีไดจากการออก กฎ/ระเบียบ คุมคาตอตนทุนหรือไม 
 7.การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนผูมีสวนไดเสียตางๆ มีความโปรงใสหรือไม ซ่ึงตอง

พิจารณาวากระทบตอใคร ในดานใด 
 8.กฎ/ระเบียบ มีความชัดเจน สอดคลอง ครอบคลุม และ เขาใจไดงายหรือไม  
 9.ผูมีสวนไดเสียท้ังหมดไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือไม   
 10.มีแนวทางการใช กฎ/ระเบียบ ใหบรรลุผลไดอยางไร  
การทํา RIA ของประเทศในกลุม OECD จะมีความครอบคลุมถึง กฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติและกฎหมายรอง (ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติกวา 8,000 ฉบับ 
และมีกฎหมายระดับรองจํานวนหลายหม่ืนฉบับ) หรืออาจใช RIA เฉพาะกับกฎหมายท่ีใหความสําคัญ 
(Targeting RIA) ซ่ึงในการทํา RIA นั้น เนื่องจากกฎหมายท่ีทําการประเมินผลกระทบอาจมีเนื้อหาและ
ลักษณะแตกตางกันไป ในการกําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบจึงมีความแตกตางกันไปตามลักษณะ
ของกฎหมายท่ีตองการประเมินผลกระทบ ในสวนของกระบวนการประเมินผลกระทบ ประเทศในกลุม 
OECD จะใหความสําคัญกับกระบวนการท่ีโปรงใสเชนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย หรือการ
เปดเผยรายงานผลการประเมินในเวบไซต ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการทํา RIA และผูท่ีรับผิดชอบในการจัดทํา
รายงาน RIA คือหนวยงานท่ีเสนอกฎหมายเปนผูมีหนาท่ีในการทํารายงาน และมีหนวยงานกลางในการ
ตรวจสอบคุณภาพของรายงานซ่ึงมักสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงบประมาน  

หัวขอท่ี ๓ ประสบการณในการนํา RIA มาใชในกลุมประเทศเอเปกและแอฟริกา 
วิทยากรไดเสนอการจัดอันดับของธนาคารโลก(World Bank) ในดาน Doing Business ซ่ึง

มีความสัมพันธกับคุณภาพของกฎหมายของประเทศตางๆ จํานวน 12 ประเทศ คือประเทศ สิงคโปร (อันดับ
ท่ี 1) ฮองกง(อันดับท่ี 2)  เกาหลีใต (อันดับท่ี 8) มาเลเซีย(อันดับท่ี 12)  ไตหวัน(อันดับท่ี 16)  ไทย(อันดับ
ท่ี 18)  ชิล(ีอันดับท่ี 37)  เม็กซิโก(อันดับท่ี 48)  จีน(อันดับท่ี 91)  เวียตนาม(อันดับท่ี 99)  อินโดนีเซีย
(อันดับท่ี 128)  และฟลิปปนส(อันดับท่ี 138) ซ่ึงปรากฏวา ประเทศสิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย ชิลี จีน 
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ไมมีการทํา RIA แตอยางใด แตท้ังนี้ ประเทศตางๆอาจใชเครื่องมืออ่ืนนอกจาก 
RIA ในการพัฒนากฎหมาย เชนประเทศสิงคโปรมีกระบวนการรับฟงความเห็นสาธารณะในการตรากฎหมาย 
โดยจะมีการเผยแพรรางกฎหมายบนเวบไซตเพ่ือเปดใหประชาชนท่ัวไปไดแสดงความคิดเห็นตอรางกฎหมาย
ดังกลาว ในสวนประเทศเม็กซิโก เกาหลีใต และเวียตนาม มีการจัดทํา law review ครั้งใหญในลักษณะเปน
ครั้งคราวหรือตอเนื่อง และนอกจากการทํา law review แลว ประเทศเกาหลีใตยังมีการกําหนดใหกฎหมาย
ทุกฉบับมีอายุ (Sunset clause) เพ่ือทําการทบทวนกฎหมายอยางตอเนื่อง หากไมมีการทบทวนกฎหมาย
ฉบับใดแลว กฎหมายฉบับนั้นยอมสิ้นผลบังคับไปโดยอัตโนมัติ 



แมวาสําหรับบางประเทศท่ีมีอันดับของ Doing Business สูงเชน ประเทศสิงคโปรและ
ฮองกง จะไมไดมีการทํา RIA ก็ตาม แตการทํา RIA จะชวยพัฒนาคุณภาพของกฎหมายและชวยอํานวยให 
การดําเนินธุรกิจในประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสาเหตุท่ีประเทศกําลังพัฒนาควรมี  
การทํา RIA นั้น เนื่องจาก 

1. มีกฎหมายท่ีบิดเบือนกลไกตลาดจํานวนมาก โดยการใชอํานาจรัฐเขาแทรกแซงกลไก
ตลาดมีลักษณะไมเหมาะสม 

2. การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายไมสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงของสังคม 

3. โครงสรางและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอยางเร็ว 
4. หลักนิติธรรมออนแอและศักยภาพของราชการมีจํากัด ทําใหตนทุนความเสี่ยงของภาค

ธุรกิจสูง 
การทํา RIA นั้น ควรมีการกําหนดเปาหมายในการนํา RIA มาใชใหชัดเจน เชนเพ่ือเพ่ิม

อันดับใน Doing Business เพ่ือการสงเสริม SME หรือเพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ เปนตน  
พรอมท้ังใหความสําคัญในความสมบูรณของรายงาน RIA และตองมีหนวยงานท่ีตรวจสอบและติดตาม RIA 
ดวย โดยสาเหตุท่ีคุณภาพของการทํา RIA ในประเทศกําลังพัฒนาอยูในระดับต่ํานั้น เนื่องมาจาก  
การขาดขอมูลสําหรับการทํา RIA การขาดผูเชี่ยวชาญในการทํา RIA การขาดความตระหนักถึงความสําคัญ 
ในการทํา RIA การขาดกระบวนการในการกําหนดนโยบายหรือตรากฎหมายท่ีใหความสําคัญแกขอมูล  
เชิงประจักษ และการขาดการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ เชนในประเทศแอฟริกาตะวันออก มีปญหาจาก
ปจจัยทางการเมือง คือรัฐบาลไมไดใหความสนับสนุนเนื่องจากมีปญหาอ่ืนท่ีเรงดวนกวาและ RIA ไมได 
เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ และในระบบการออกกฎหมาย ขาดกระบวนการในการ  
ตรากฎหมายท่ีดี และขาดแรงจูงใจในการจัดทํารายงาน RIA เนื่องจากรัฐบาลมักตัดสินใจตามดุลพินิจมากกวา
ขอมูล ดังนั้นการนํา RIA มาใชอยางมีประสิทธิภาพจึงมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ  

1.รัฐบาลกําหนดเปาหมายในการนํา RIA มาใชอยางชัดเจน  
2.RIA เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ 
3.มีการประสานงานและรวมมือกับภาคธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
4.มีหนวยงานท่ีตรวจสอบคุณภาพของ RIA ท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

หัวขอท่ี 4 การประเมินตนทุนและผลประโยชน 
 การประเมินตนทุนและผลประโยชนนั้น ควรกําหนดขอบเขตการประเมินใหมี  

ความชัดเจน โดยอาจเลือกผลกระทบทางนโยบายท่ีสําคัญเชนการจางงาน การเติบโตของเศรษฐกิจ  
การกระจายรายได ฯลฯ เปนตน และเลือกกลุมผูท่ีไดรับผลกระทบ โดยพิจารณาในเรื่องของ จํานวน  
ความรุนแรงของปญหา ระยะเวลาท่ีไดรับผลกระทบ หลังจากนั้นจึงเลือกวิธีการประเมินโดยเลือกตาม  
ความเหมาะสมของความสามารถของผูปฏิบัติและความพรอมของขอมูล  

การประเมินตนทุนและผลประโยชนนั้น (Benefit-Cost Analysis) อาจประเมินในเชิง
ปริมาณเปนจํานวนตัวเลข เพ่ือใหสามารถนํามาเปรียบเทียบระหวางชวงเวลาตางๆได ซ่ึงหากผูประเมินมี
ขอจํากัดในดานทรัพยากรคืองบประมาณและบุคลากรผูเชี่ยวชาญ อาจเลือกประเมินเฉพาะในสวนของตนทุน
ในการตรากฎหมายและทางเลือกอ่ืนๆ ได (Cost-effectiveness analysis CEA) นอกจากนั้นยังตองกําหนด
ปจจัยท่ีจะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการใชกฎหมาย (Multi-criteria analysis) อีกดวย 

 
 
หัวขอท่ี 5 RIA ในประเทศไทย 



ในการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายในประเทศไทยนั้น เดิมปรากฏอยูในระเบียบ
สํานักนายกฯวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  พ .ศ.2531 ซ่ึงในการเสนอรางกฎหมายตองมีการตอบ
รายการคําถาม 8 ขอดวยกันคือ 1.ความจําเปนในการออกกฎหมาย 2. เหตุผลท่ีตองออกในเวลาดังกลาว 3.
ความเก่ียวของกับกฎหมายอ่ืนๆ 4.ประโยชนในการลดข้ันตอน ประหยัดเวลา และประโยชนอ่ืนๆตอ
ประชาชน 5.สิทธิและหนาท่ีของผูท่ีอยูภายใตบังคับของกฎหมาย 6.มาตรการควบคุมดุลยพินิจของพนักงาน
เจาหนาท่ี 7.ผลกระทบตอเศรษฐกิจ เงิน และงบประมาณ 8.การเตรียมการออกกฎหมายลูก ตอมา ปรากฏ 
ในหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณากอนการเสนอรางกฎหมาย 
พ.ศ.2534 ซ่ึงกําหนดใหตองตอบรายการคําถามเชน โดยมีจํานวน 4 ขอคือ 1.หากไมมีกฎหมาย  
อะไรจะเกิดข้ึนหรือมีทางเลือกอ่ืนๆหรือไม ซ่ึงถือวาเปนการกําหนด baseline scenario ข้ึนมา  
2.มีการสรางข้ันตอนใหมหรือไม ลดไดหรือไม 3.มีการขออนุญาตหรือไม เปลี่ยนเปนการกํากับ  
ดูแล/ตรวจสอบภายหลังไดหรือไม และ 4.มีการกําหนดเกณฑในการอนุญาตท่ีชัดเจนหรือไม ซ่ึงตอมา  
ในป พ .ศ.2544 ไดมีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศ โดยสามารถคัดกฎหมาย 
ท้ิงไดจํานวน 47 ฉบับ และไดมีการกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการรางกฎหมายโดยใช
แบบอยางของประเทศกลุม OECD แตในทางปฏิบัติแลวไมไดมีการประเมินอยางจริงจัง 

การทํา RIA ของประเทศไทยนั้น ไมครอบคลุมถึงกฎหมายลําดับรองและรางพระราชบัญญัติ
ท่ีนําเสนอโดยประชาชนซ่ึงไมผานคณะรัฐมนตรี และในการจัดทํารายงานยังไมมีมาตรฐานท่ีชัดเจน ซ่ึงจาก
รายงาน RIA จํานวน 47 ฉบับในป 2555-2556 พบวามีความยาวเฉลี่ย(รวมเอกสารแนบ) 5 หนา โดยไมมี
การระบุถึงปญหาท่ีตองการแกไขในเชิงลึก ไมมีการวิเคราะหหรือนําเสนอทางเลือกอ่ืนในการแกไขปญหา ไมมี
การวิเคราะห Cost-Benefit Analysis และไมมีการอธิบายกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นอยาง
ละเอียด และจากการศึกษาตอไปอีก พบวาจากรายงานจํานวน 55 ฉบับ มีการประเมินผลประโยชน  
ในเชิงคุณภาพจํานวน 4 ฉบับ และสรุปขอคิดเห็นจากการประชุมจํานวน 7 ฉบับ โดยไมมีรายงานฉบับใด
กลาวถึงการวิเคราะหทางเลือกอ่ืน การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ การทํา cost-benefit และการประเมิน
ตนในเชิงคุณภาพ 

จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวาประเทศไทยมีเกณฑในการจัดทํา RIA ท่ีเปน
มาตรฐานสากล แตคุณภาพของรายงานท่ีจัดทําข้ึนจริงนั้นไมเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว โดยพบวามีปญหา
เนื่องจากการทํารายงาน RIA มีเฉพาะในข้ันตอนท่ีมีรางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติออกมาแลวซ่ึงไม
สอดคลองตอหลักในการทํารายงาน RIA และไมครอบคลุมถึงกฎหมายลําดับรอง และไมสามารถประเมินผล
กระทบท่ีเปนรูปธรรมไดเนื่องจากกฎหมายมีเนื้อหาท่ีกวางมาก นอกจากนั้นประเทศไทยยังขาดใน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียและหนวยงานท่ีตรวจสอบคุณภาพของ
รายงานการประเมินผลกระทบของกฎหมาย อีกท้ังผูรางกฎหมายยังมองวาการจัดทํารายงาน RIA เปน
อุปสรรคท่ีทําใหกระบวนการตรากฎหมายลาชา การทํารายงาน RIA ของประเทศไทยจึงเปนการทํา 
ตามรูปแบบเทานั้น ไมใชเพ่ือประโยชนในการรางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ในสวนของการรับฟงความคิดเห็นในการจัดทํากฎหมายตามแนวทางของ OECD นั้น การรับ
ฟงความคิดเห็นสาธารณะจะมีคูมือโดยเปนขอบังคับโดยไมมีขอยกเวน ใหประชาชนทุกคนสามารถเขารวมได 
ซ่ึงดําเนินการกอนท่ีจะมีการยกรางกฎหมาย อีกท้ังขอมูลท่ีไดรับจากการเวทีแสดงความคิดเห็นจะตองมีการ
บันทึก เผยแพรตอสาธารณะรวมท้ังบันทึกในรายงาน RIA และหนวยงานตองตอบขอคิดเห็นท่ีไดรับดังกลาว
เปนลายลักษณอักษรดวย ซ่ึงในการดําเนินการจะตองมีหนวยงานกลางเปนผูตรวจสอบคุณภาพของการรับฟง
ความคิดเห็นของหนวยงานราชการตางๆ 
  ขอเสนอแนะในปรับปรุงการจัดทํารายงาน RIA ของประเทศไทยจึงมีดังนี้ 



1.ควรกําหนดใหครอบคลุมถึงกฎหมายลําดับรอง การปรับปรุงแกไขกฎหมายเดิม รวมถึง
รางกฎหมายท่ีเสนอโดยภาคประชาชนดวย โดยอาจปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 ในสวนของการออกกฎ (rule making) 

2.เพ่ิมกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียท้ังในระยะกอนราง
กฎหมาย เม่ือมีการรางกฎหมายแลว และ ภายหลังการปรับปรุงรางกฎหมายแลว ซ่ึงในการประเมินผล
กระทบ อาจเริ่มจากการกําหนดหัวขอของการประเมินโดยงาย และกําหนดวิธีการประเมินในรูปแบบของ
แบบฟอรมมาตรฐาน และเนนการประเมินในเชิงคุณภาพเบื้องตน โดยควรมีการรางระเบียบวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

3.มีหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบในการสงเสริม ติดตามและตรวจสอบการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมายโดยเฉพาะ ซ่ึงมีความเปนอิสระจากฝายการเมืองและมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ RIA  

4.มีการประสานงานใกลชิดกับภาคเอกชน/ประชาชน 
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