ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
(Regulatory Impact Assessment : RIA) ตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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บทคัดยอ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อศึกษาป ญ หาทางกฎหมายเกี่ย วกับ การวิเคราะห
กระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment หรือ RIA) ตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของกฎหมาย อันจะนํามาซึ่งกฎหมายที่ดี มีคุณภาพ และมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น โดยผู ศึ ก ษาได เ สนอแนวทางที่ เ หมาะสมกั บ ประเทศไทย ได แ ก
การเสนอใหมีการจัดทํารางกฎหมายรองรับมาตรา ๗๗ ในรูปแบบของพระราชบัญญัติแทนการ
ใชมติคณะรัฐมนตรีในปจจุบัน การใหผูมีสิทธิเสนอรางกฎหมายที่ควรจัดทํา RIA ไมใชมีเพียง
เฉพาะหน วยงานของรัฐเท านั้น แต ควรรวมถึงกรณีประชาชนและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่ ค วรจั ด ทํ า RIA ประกอบการจั ด ทํ า ร า งกฎหมายด ว ย โดยให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎร สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และสถาบันพระปกเกลา เปนหนวยงาน
ที่ใหความชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย รวมถึงการจัดทํา RIA สําหรับ
กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสนอใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนผูชวยเหลือ
ในการจัด ทําร างกฎหมายและการจัดทํา RIA สําหรับ ผูรับ ผิดชอบในการประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ในการออกกฎหมายนั้น ควรใหเปนหนาที่ของผูรักษาการตามกฎหมายฉบับนั้น โดยมีหนวยงาน
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าที่ เ ป น หน ว ยงานเดี ย วกั น กั บ หน ว ยงานที่ จั ด ทํ า การ
๑

นั ก ศึก ษาหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิ ติ ศาสตร สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.

๑๖๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
วิเคราะห ผลกระทบในการตรากฎหมายเขามามีสวนรวมในการประเมิน สัมฤทธิ์ในการออก
กฎหมาย และเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอก หรือผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกเขา
มารวมทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการออกกฎหมายดวย สวนในเรื่องประเภทของกฎหมายที่
ตองจัดทํา RIA นั้น ควรจัดทํา RIA กับกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ไดแก พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย โดยตองเปนกฎหมายลักษณะ
เนื้อความ ในกรณีของกฎหมายลําดับรอง หากเนื้อหาของของกฎหมายลําดับรอง มีผลกระทบ
ตอประชาชนโดยสวนรวมแลว ก็ควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกอนการออก
กฎหมาย และควรกําหนดใหทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกําหนดเพื่อเปนการทบทวน
ภายหลังจากที่กฎหมายใชบังคับแลว
คําสําคัญ: การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย, มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

Abstract
This research aimed to study the law problems of regulatory impact
assessment (RIA) according to section 77 of Constitution of the Kingdom of
Thailand, B.E. 2560 in order to provide the development ways of law quality
improvement that leads to good and superfine law. Besides, this research was
done in order to provide the standard practice in law quality improvement by
providing appropriate ways that correspond to Thailand context that were:
suggest the creation of the bill that supports section 77 in the form of act
instead of using current cabinet resolution. The persons with the right of bill
proposal should do RIA not only the government organizations but also the
cases of population and member of the House of Representatives with the aid
of the Secretariat of the House of Representatives, the Office of Law Reform
Commission of Thailand and King Prajadhipok's Institute in order to help people
to create and propose bill. In addition, regulatory impact assessment should be
done by the member of the House of Representatives with the aid of the
Secretariat of the House of Representatives in creating bill and doing regulatory
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impact assessment. By having the Office of the Council of State organizations
that were the same organizations as regulatory impact assessment organizations
in order to take part in regulatory achievement assessment, the persons who
take responsibilities in regulatory achievement assessment should be on duty as
the deputy according to the specific law. The types of law that should do RIA
were the laws that related to the act such as acts and code of laws in the form
of meaning and in the case of secondary laws. If the details of secondary laws
have the negative effects towards population, it should have open-mindedness
of related persons before the regulatory. Also, it should have the determination
of royal act achievement assessment in order to revise after the laws were
required.
Key words: Regulatory impact Assessment, Section 77 Constitution
of the Kingdom of Thailand B.E.2560

บทนํา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย (พุทธศักราช ๒๕๖๐) ไดนําหลักการเรื่องการ
วิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) หรือที่เรียกกันทั่วไป
วาการจัดทํา RIA มาบัญญัติไวในหมวด ๖ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา ๗๗ โดยมี
แนวคิดหลักคือความพยายามในการลดจํานวนกฎหมาย (Deregulation) และการปรับปรุง
คุณภาพกฎหมาย (Better Regulation) โดยเริ่มตนจากกลุมองคการเพื่อความรวมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development :
OECD) ที่ เ สนอแนวคิ ด การจั ด ทํ า RIA ขึ้ น โดยเริ่ ม จากการกํ า หนดขอบเขต รู ป แบบ
กระบวนการและเนื้อหาสาระของการทํา RIA และการจัดทํารายงาน RIA อีกทั้งยังพัฒนาและ
เสนอใหมีหลักเกณฑการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย (The OECD Reference
Checklist for Regulatory Decision-Making) เพื่อเปนแนวทางสําหรับประเทศสมาชิกในการ
นําไปพัฒนาปรับใชใหเหมาะสมกับประเทศของตน พอสรุปไดดังตอไปนี้
๑) ในเรื่องกระบวนการตรากฎหมายที่จะตองมีการทํา RIA กอนที่จะมีการราง
กฎหมาย

๑๖๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
๒) จํานวนกฎหมายที่ตองจัดทํา RIA คือ มีการกําหนดวาจะทํากับกฎหมายในระดับ
ใดบ า ง กฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ หรื อ กฎหมายลํ าดั บ รอง หรือ กับ นโยบายหรื อการ
ตัดสินใจของรัฐบาล
๓) รูปแบบขององคกรที่รับผิดชอบในการจัดทํา RIA สวนมากแลวจะเปนหนวยงาน
ภาครัฐ คือ หนวยงานในระดับกรมในกระทรวง โดยองคกรเหลานี้จะมีหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การจัดทํา RIA โดยเฉพาะ บางประเทศอาจวาจางบริษัทที่ปรึกษาเอกชนเขามาจัดทํา RIA
ในช ว งแรก แต ต อ มาก็ เ ป น ส ว นราชการจั ด ทํ า เอง บางประเทศมี ห น ว ยงานกลางที่ ใ ห ก าร
สนับสนุนรวมทั้งตรวจสอบการจัดทํา RIA ของหนวยงานที่ออกกฎหมาย หนวยงานกลาง
ดังกลาวมักสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงบประมาณ
๔) มีการกําหนดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ คือ ตองมีการ
จําแนกกลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม และจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นแบบมีสวนรวม สําหรับ OECD ไดมีการจัดใหมีหลักการที่สําคัญสําหรับการรับฟง
ความคิดเห็นของสาธารณชน
๕) สําหรับเนื้อหาของ RIA จะเกี่ยวของกับการจัดทํารายงาน RIA และการจัดทํา
หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการรางกฎหมาย (Checklist) ซึ่งควรมีการกําหนด
กรอบและวิธีการในการประเมินผลกระทบของกฎหมายที่ชัดเจน ไมควรเปน การตั้งคําถาม
กวางๆ ควรจะตองมีหนวยงานกลางที่กําหนดรายละเอียดของรูปแบบและวิธีการในการทํา RIA
ในระดับปฏิบัติเพื่อใหมีมาตรฐานกลางของรายงาน
๖) มีการจัดทําหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการรางกฎหมาย (OECD
Reference Checklist for Regulatory Decision Making) ๑๐ ขอ ซึ่งเปนหลักเกณฑที่แตละ
ประเทศนําไปเปนหลักเพื่อปรับใชกับประเทศของตน
สําหรับประเทศไทยการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย ไมใชเรื่องใหมในทาง
ปฏิบัติเนื่องจากมีการยึดถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด เพียงแตไมไดทําออกมาใหเปนรูปธรรมโดย
การบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๖๐)
ได นํ า หลั ก การนี้ ม าบั ญ ญั ติ ไ ว ใ นหมวด ๖ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ มาตรา ๗๗ โดย
รัฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดให ก อ นการตรากฎหมายทุ ก ฉบั บ จะต อ งมี ก ารรับ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความ
คิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน อีกทั้งเมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐควรจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวยนั้น
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เปนการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment หรือ
RIA)
ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงศึกษาประเด็นปญหาเกี่ยวกับขอพิจารณาในการกําหนด
หลั ก เกณฑ ก ารวิ เ คราะห ผ ลกระทบในการออกกฎหมาย ตามบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ดังตอไปนี้
๑. เมื่ อ มี ก ารบั ญ ญั ติ ห ลั ก การจั ด ทํ า การวิ เ คราะห ผ ลกระทบในการออกกฎหมาย
ในหมวด ๖ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา ๗๗ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการ
จัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญขึ้นมา จึงมีประเด็น
ตองพิจารณาในเรื่องของสถานะของ RIA
๒. หากพิ จ ารณาถึ งถ อยคํ า ตามบทบัญ ญัติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๗๗ วรรคสองที่ว า
“กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ” ทําใหเกิด
ประเด็ นป ญหาในเรื่ องประเภทของกฎหมายที่จ ะตองมีการวิเคราะหผ ลกระทบในการออก
กฎหมาย ทั้งในสวนของผูเสนอกฎหมาย และรูปแบบของกฎหมายที่กําหนดใหมีการวิเคราะห
ผลกระทบ
๓. ผูรับผิดชอบในการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย หรือ RIA และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการออกกฎหมายเปนหนาที่ของบุคคลใด

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย

๑. เพื่อศึกษาแนวคิด ความเปนมา และวัตถุประสงคของการใชหลักเกณฑ RIA
๒. เพื่อศึกษาหลักการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายในตางประเทศ
๓. เพื่อศึกษาหลักการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายในประเทศไทย
๔. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายตามมาตรา
๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
๕. เพื่อเสนอแนะหลักเกณฑการใช RIA ที่เหมาะสม เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สมมติฐานการศึกษา

ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๖๐) ไดบัญญัติหลักการเรื่อง
การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) ไวในมาตรา ๗๗ วรรคสอง ดวยเจตนาที่จะ
ใหไดกฎหมายที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น แตการจะดําเนินการจัดทํา RIA ตามมาตราดังกลาว
มีประเด็นที่ตองพิจารณาหลายประการ ไดแก สถานะของ RIA ประเภทของกฎหมายที่ตองทํา

๑๗๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
RIA ผูรับผิดชอบในการจัดทํา RIA และกําหนดขอบเขตของการทํา RIA จะทําในระดับรับฟง
ความคิ ด เห็ น หรื อระดั บ ประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ของกฎหมาย หรือ ทั้งสองระดับ การศึ กษาถึ ง
ประเด็นปญหาเหลานี้ใหชัดเจนจนสามารถจัดทําเปนกฎหมาย เพื่อใหไดแนวปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก็จะชวยใหการดําเนินการ RIA เปนไปตามเจตนารมณของมาตรา
๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๖๐)

ขอบเขตการศึกษา

การศึ กษาวิ จัย ในเรื่ องนี้จ ะศึกษาถึงแนวคิด ความเปน มา วัตถุประสงค แนวปฏิบัติ
ในการใชหลักเกณฑ RIA ทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศ ไดแกประเทศ ออสเตรเลีย
มาเลเซีย และญี่ปุน รวมถึงศึกษารายละเอียด ขอบเขตหรือกรอบในการจัดทํา RIA ของแตละ
ประเทศ เพื่ อ นํ า มาเป น แนวทางที่ เ หมาะสมสํ า หรับ ประเทศไทย และเพื่อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กฎหมายใหครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วิธีการศึกษา

เปนการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย
การสืบคนขอมูลจากหนังสือ วารสาร สืบคนทางอินเตอรเน็ต กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ รวมไปถึง
บทกฎหมายของตางประเทศ จากนั้นจะทําการวิเคราะหปญหาในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๖๐) ในเรื่องของการวิเคราะหผลกระทบในการออก
กฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA) โดยศึกษากฎหมาย กฎเกณฑ แนวทางปฏิบัติ
ของตางประเทศที่มีการใชหลักเกณฑ RIA รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่องแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห งราชอาณาจั กรไทย และร า งพระราชบั ญญั ติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ... และนํามาวิเคราะห เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายใหครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ผลการศึกษา

จากการศึกษาแนวคิ ดทฤษฎีการร า งกฎหมาย การวิเคราะหผ ลกระทบในการออก
กฎหมาย รวมถึ ง แนวทางการจั ด ทํ า การวิ เ คราะห ผ ลกระทบในการออกกฎหมายของ
ตางประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย และญี่ปุน ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ทําใหทราบถึงหลักการแนวคิด แนวทางแกไขปรับปรุง เพื่อแกปญหาการกําหนดหลักเกณฑการ
วิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ ผูศึกษาจึงขอ
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เสนอขอพิจารณาในการกําหนดหลักเกณฑการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย เพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินการใหเกิดความสมบูรณ ดังตอไปนี้
๑. สถานะของการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA)
โดยทีร่ ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๖ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา
๗๗ ไดมีผลบังคับใชเกี่ยวกับการตรากฎหมายวา กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบ
ดานและเปนระบบ และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ เปนบทบัญญัติที่ใหแนวทางการดําเนินการออกกฎหมายและ
กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน อยางไรก็ตาม หากรัฐไมดําเนินการตามมาตรา
๗๗ นี้ รัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนดใหประชาชนสามารถติดตาม เรงรัด หรือสามารถฟองรองได
ดังบัญญัติไวในมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ๒
คณะรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการ
จัด ทํ า และการเสนอร า งกฎหมายตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ รองรั บ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ ใหมีสภาพบังคับ แตโดยสถานะของมติคณะรัฐมนตรีมีผล
ใช บั ง คั บ กั บ ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ารมหาชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
หน ว ยงานของรั ฐ ที่อยู ในบั งคับ บั ญชาหรื อในการกํากับ ดูแลของฝายบริหารเทานั้น ๓ แตไม
ครอบคลุมถึงการบังคับใชกับองคกรอื่น ๆ ในฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ รวมทั้งองคกรอิสระ
ที่เปนองคกรในความหมายของคําวารัฐตามรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น การที่จะให RIA มีผลบังคับใชครอบคลุมไปถึงองคกรอื่นๆ ในฝายนิติบัญญัติ
ฝ ายตุ ล าการ รวมทั้ งองค กรอิ ส ระที่ เ ป น องค กรในความหมายของคําว ารัฐ ตามรัฐ ธรรมนู ญ
ผูศึกษามีความเห็นวาควรจัดทําเปนรางกฎหมายในรูปแบบพระราชบัญญัติ เพื่อใหสามารถ
กําหนดรายละเอียด ขั้นตอน ขอบเขต หนาที่ และอํานาจของหนวยงานของรัฐที่ตองปฏิบัติ
ในการจัดทํา RIA ใหเปนเกณฑกลางใหหนวยงานทุกหนวยงาน และสอดคลองกับบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ อีกทั้งการจัดทําออกมาในรูปแบบพระราชบัญญัติ ยังทําใหกฎหมายที่จะออกมาใช
๒

การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหเปนหนาที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถาการนั้นเปนการทําเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนโดยตรง ยอมเปนสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม และเรงรัดใหรัฐดําเนินการ
รวมตลอดทั้งฟองรองหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหประชาชนหรือชุมชนไดรับประโยชนนั้นตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
๓
คณะทํางานศึกษามติคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,ถาม-ตอบ เกี่ยวกับมติ
คณะรัฐมนตรี, สิงหาคม ๒๕๕๓. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.soc.go.th/acrobat/QA1.pdf.
[๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐].

๑๗๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
บังคับนั้นมีความรอบคอบ เนื่องจากผานขั้นตอนการพิจารณาของหลายสภา และการที่จัดทํา
ออกมาในรูปแบบพระราชบัญญัตินั้นก็สอดคลองกับหลักนิติรัฐ
๒. ประเภทของกฎหมายที่ตองมีการวิเคราะหผลกระทบหรือมีการทํา RIA
ในเรื่องประเภทของกฎหมายที่ตองทําการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายนั้น
ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหโดยพิจารณาจากถอยคําตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ วรรค
สอง ที่วา “กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ...” โดยพิจารณา ๒ ประเด็น คือ (๑) พิจารณาจาก
ผูเสนอกฎหมาย (๒) พิจารณาตามรูปแบบของกฎหมาย
(๑) พิจารณาจากผูเสนอกฎหมาย
ตามที่รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหผูที่ส ามารถเสนอกฎหมายได
มีสามกลุม คือ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา
๑๐,๐๐๐ คน จะเห็นไดวา กรณีที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอรางกฎหมาย จะสามารถจัดทํา RIA
ได ต ามมาตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบกั บ มติค ณะรั ฐ มนตรีวัน ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
อยางไรก็ตาม เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นี้มีเพียงการกําหนดให
หนวยงานของรัฐตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายอยางเครงครัด ไมไดมีการกลาวถึง
กรณีประชาชนหรือกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนผูเสนอกฎหมาย วาตองมีการจัดทํา RIA
หรือไม
จากการศึกษา การกําหนดผูมีสิทธิเสนอรางกฎหมายและการจัดทํา RIA ในประเทศ
มาเลเซีย ประเทศญี่ปุน และประเทศออสเตรเลีย พบวามีการกําหนดผูมีสิทธิเสนอกฎหมาย
ในรัฐธรรมนูญของแตละประเทศอยูแลว และหากพิจารณาถึงในเรื่องของการจัดทํา RIA นั้น
มีรูปแบบการจัดทํา RIA แตกตางกันไป เพราะ RIA ไมไดมีรูปแบบที่ตายตัว รางกฎหมายที่เสนอ
ก็ไมจําเปนตองทํา RIA ทุกครั้ง ซึ่งมักมีการกําหนดลักษณะของกฎหมายที่เปนขอยกเวนในการ
จัดทํา RIA ไว เชน ประเทศญี่ปุน กฎหมายที่กําหนดความผิดและโทษทางอาญา เปนกฎหมาย
ที่ไดรับการยกเวนใหไมตองทํา RIA เปนตน หรือมีการยกเวนไมตองดําเนินการบางขั้นตอนของ
การจัดทํา RIA เชน ประเทศมาเลเซีย ไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบในการตรา
กฎหมาย (RIS) บางประเภท เชน กฎหมายที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของรัฐและอํานาจอธิปไตย
เชนเดี ยวกับ ประเทศออสเตรเลี ยก็ ไม ตองจัดทํ ารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบในการตรา
กฎหมาย (RIS) เชน การจัดซื้อจัดจางของรัฐบาลในสินคาบางอยางที่กระทําเปนประจํา
ดังนั้ น ผู มีสิ ทธิ เ สนอร า งกฎหมาย เป น ไปตามขอกําหนดของรัฐ ธรรมนูญ สว นการ
ดําเนินการจัดทํา RIA นั้น โดยหลักการแลวรางกฎหมายทุกฉบับ ควรผานการจัดทํา RIA ไมวา
จะเปนกลุมผูมีสิทธิเสนอกฎหมายในกลุมใด โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือกลุมผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน ดวยเหตุผล ๒ ประการ คือ ประการ
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แรก เนื่องจากประชาชนผูซึ่งมีฐานะเปนเจาของอํานาจอธิปไตยตามหลักทฤษฎีอํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนกลุมบุคคลที่ถือเปนตัวแทนของประชาชน
ที่ป ระชาชนมอบอํ า นาจของตนให ทํา หน าที่แทนประชาชน ดังนั้น กฎหมายที่ออกโดยฝาย
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอ หรือ โดยฝายสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอ จึงควร
ไดรับการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย ประการที่สอง หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค
ของการจัดทํา RIA นั้น การเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ควร
มีการจัดทําการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของ RIA
ที่ตองการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของกฎหมาย เพื่อใหไดกฎหมายที่ดี มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ
ของประชาชนที่จะตองถูกใหปฏิบัติตามกฎหมายเหลานั้นที่จะออกมาใชบังคับ โดยการพิจารณา
ถึงผลกระทบและทางเลือกที่ดี ที่เ หมาะสมที่สุด และเพื่อใหเกิดเปน ความรับผิดชอบของรัฐ
ตอกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ออกมา
อยางไรก็ตาม การจัดทํา RIA ของรางกฎหมายแตละประเภทก็ตองการรูปแบบการ
จัดทํา RIA ที่แตกตางกัน เชน รางกฎหมายบางลักษณะไมตองจัดทํา RIA บางลักษณะมีการ
ยกเวนไมตองดําเนินการบางขั้นตอนของการจัดทํา RIA ทั้งนี้ เพื่อใหเหมาะสมกับรูปแบบของ
การบังคับใช
(๒) พิจารณาตามรูปแบบของกฎหมาย
๒.๑) ขอพิจารณาทั่วไป
ในประเด็ น นี้ เป น การพิ จ ารณาว า กฎหมายระดับ ใดบางที่ต องใหมีก ารจัดทํ า RIA
ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ว า “ก อนการตรากฎหมายทุก ฉบั บ ” คํ าว า “กฎหมายทุ กฉบั บ ”
ในความหมายของรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๗๗ วรรคสองนั้น หมายความถึง กฎหมายตาม
ความหมายของรัฐธรรมนูญ ที่หมายถึงเฉพาะรัฐ ธรรมนูญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ กฎมณเฑี ย รบาล พระราชบั ญ ญั ติห รือ พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ และ
พระราชกําหนด ๔ หรือ คําวากฎหมายทุกฉบับนั้น หมายความรวมถึง กฎ หรือกฎหมายลําดับ
รองดวย ซึ่งกฎ หรือกฎหมายลําดับรองนั้น เปนกฎหมายของฝายบริหารที่กฎหมายแมบทให
อํานาจฝายบริหารในการออก และใชเปนเครื่องมือทางกฎหมายในการนํานโยบายไปบังคับการ
ไดแก พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งดวย

๔

สถาบั น พระปกเกล า ,สารานุ ก รมรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (๒๕๔๐) หมวด
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา,๒๕๔๔) หนา ๒.

๑๗๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
หากพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๕ ๕ ที่มีการบัญญัติคําวา กฎหมาย
คําหนึ่งและคําวา กฎ อีกคําหนึ่งนั้น ทําใหตีความไดวา สองคํานี้เปนคําที่มีความหมายแตกตาง
กัน ดังนั้น หากจะตีความคําวา กฎหมายทุกฉบับนั้น อาจตีความไดเพียงคําวา กฎหมาย ที่เปน
ความหมายของรัฐธรรมนูญ ที่หมายถึงเฉพาะรัฐ ธรรมนูญในฐานะที่เ ปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ กฎมณเฑี ย รบาล พระราชบั ญ ญั ติห รื อ พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ และ
พระราชกําหนดเทานั้น โดยไมรวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบ ประกาศ
ขอบังคับ หรือคําสั่งดวย ซึ่งสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ไดกําหนดให
กฎหมายที่รัฐจะตองจัดใหมีการทําการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายนั้น คือกฎหมาย
ในระดั บ พระราชบัญ ญั ติ ซึ่ งได แก พระราชบัญ ญัติป ระกอบธรรมนูญ พระราชบัญ ญัติ และ
พระราชกําหนด ๖
จากการศึกษาหลักเกณฑการจัดทํา RIA ของประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุน และ
ประเทศออสเตรเลีย พบวา ในประเทศมาเลเซีย ใหมีการทํา RIA ในการออกกฎหมายใหมหรือ
แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจทั้งหมดของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐที่มีแนวโนม
วาจะมีผลกระทบตอภาคธุรกิจ ประเทศญี่ปุน มีการจัดทํา RIA กับกฎหมายที่มีผลกระทบ
กับประชาชน ๗ กฎหมายที่จํากัดสิทธิเสรีภาพ หรือสรางภาระหนาที่ใหแกประชาชน และมีการ
กํา หนดข อยกเว น ให กฎหมายบางประเภทไม ตองทํ า RIA๘ ประเทศออสเตรเลีย มิไดมีการ
กําหนดขอบเขตเฉพาะของการการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายวาจะตองทํากั บ

๕

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ
หรือการกระทํานั้นเปนอันใชบังคับ มิได...”
๖
มติคณะรัฐมนตรี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๗
อุษา จั่นพลอย บุญเปยม,รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง กระบวนการกอนการตรา
กฎหมายของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซียและประเทศออสเตรเลีย, การฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ป ๒๕๖๐ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศ ,หนา ๑๖-๒๔.
๘
ฐิติรัตน ทิพยสมั ฤทธิ์กุล, คูมือประเมินผลกระทบในการตรากฎหมายของประเทศญี่ปุน.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : https://thainetizen.org/wp-content/uploads/2015/02/jp-ria-guideline2007-th.pdf. หนา ๒-๓. [๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐].
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กฎหมายใดบาง แตมีการกําหนดขอบเขตการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบจากการ
ออกกฎ (Regulation Impact Statements (RISs)) ๙
สําหรับประเภทของกฎหมายที่ตองทํา RIA นั้น ในความเห็นของผูศึกษามีความเห็นวา
ควรทํ า กั บ กฎหมายในระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ได แ ก พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบั ญ ญั ติ และประมวลกฎหมาย เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบั ญญัติ และประมวลกฎหมาย เปนกฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ และมีผลใช
บั ง คั บ เป น การทั่ ว ไป อย า งเสมอภาคและเท า เที ย มกั น ไม มีก ารเลื อ กปฏิ บั ติ และต อ งเป น
กฎหมายลั ก ษณะเนื้ อ ความ กล า วคื อ มี ลั ก ษณะเป น กฎเกณฑ ข อ บั ง คั บ ซึ่ ง กํ า หนดความ
ประพฤติของมนุษย สงผลกระทบตอสิทธิ หนาที่ ความสัมพันธระหวางบุคคล ถาฝาฝนจะไดรับ
ผลร า ยหรื อ ถู ก ลงโทษ ส ว นกฎหมายตามแบบพิ ธี ซึ่ง เปน กฎหมายที่อ อกมาโดยวิ ธี บัญ ญั ติ
กฎหมายที่เปนเรื่องของกระบวนการและขั้นตอน เชน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ซึ่งมีลักษณะเปนเพียงคําอนุมัติของรัฐสภาใหรัฐบาลนําเงินงบประมาณแผนดินไปใช
จายการบริหารราชการแผนดินในแตละปเทานั้น ไมมีเนื้อหาในลักษณะกําหนดสิทธิและหนาที่
ใหแกประชาชน จึงไมตองมีการจัดทํา RIA
๒.๒) ปญหากรณีพระราชกําหนด
พระราชกําหนดเปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝายบริหารในสถานการณอันมีความจําเปน
เรงดวน หรือตองดําเนินการเปนการลับเพื่อประโยชนแหงรัฐ ซึ่งกําหนดไวในรัฐธรรมนูญของแต
ละประเทศ
จากการศึ ก ษาการตราพระราชกํ า หนดของประเทศมาเลเซี ย ประเทศญี่ ปุ น
และประเทศออสเตรเลีย พบวา ไมมีการจัดทํา RIA ในกระบวนการตราพระราชกําหนด จะมี
การประสานงานระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบในการออกกฎหมายกับรัฐบาล แตในประเทศ
มาเลเซียและประเทศญี่ปุนจะใหความสําคัญกับการประเมินผลภายหลังจากที่กฎหมายมีผล
บังคับใชภายในหนึ่งหรือสองปจากวันที่กฎหมายไดประกาศใช และใหมีการเผยแพรรายงานการ
ประเมินใหประชาชนทราบ ๑๐ ๑๑ ๑๒
๙

จิตรพรต พัฒนสิน และกุลศักดิ์ ชวยชู, กระบวนการรางกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย,
เอกสารประกอบการประชุมรางกฎหมาย ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๓ เมษายน
๒๕๕๘ หนา ๕-๒๘ [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=258. [๔ ส.ค. ๒๕๖๐].
๑๐
จิตรพรต พัฒนสิน และกุลศักดิ์ ชวยชู, เรื่องเดิม, หนา ๕-๒๘.
๑๑
อุ ษ า จั่ น พลอย บุ ญ เป ย ม,เรื่ อ งเดิ ม ,หน า ๑๗-๑๘.แปลจาก Malaysia Productive
Corperation (MPC), Malaysia Best Practice Regulation Handbook, [Online], Available from :
http//.regulatoryreform.com [October 9,2017].

๑๗๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
สําหรับประเทศไทย ผูศึกษามีความเห็นวา ในการตราพระราชกําหนดไมตองจัดทํา RIA
เหตุผลเพราะ การตราพระราชกําหนดนั้นมีลักษณะพิเศษ คือ เปนกฎหมายที่ฝายบริหารตราขึ้น
เพื่อใหสามารถแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที เชน ในสภาวะสงคราม การเกิดภัยธรรมชาติ
นอกจากนี้ เนื้อหาของกฎหมายบางฉบับจําเปนตองใหฝายบริหารเปนผูกําหนด เชน กฎหมาย
เกี่ยวกับการเงินซึ่งตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับ และหากมีการกําหนดใหการตรา
พระราชกําหนดตองตกอยูในบังคับของการจัดทํา RIA แลว ก็จะไมเปนไปตามความประสงค
ของการจัดทําพระราชกําหนด อยางไรก็ตามการประเมินผลภายหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับ
ใชและใหมีการเผยแพรรายงานการประเมินใหประชาชนทราบเปนสิ่งที่ควรพิจารณา
๒.๓) ปญหากรณีกฎหมายลําดับรอง
กฎหมายลําดับรอง หรือกฎ เปนกฎหมายของฝายบริหารและอยูในลําดับรอง
จากกฎหมายแม บ ท ซึ่ ง กฎหมายแม บ ทให อํ า นาจฝ า ยบริ ห ารออก และเป น เครื่ อ งมื อ ทาง
กฎหมายของฝายบริหารในการนํานโยบายไปบังคับการ ไดแก พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
และระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่ง ๑๓
คําวา กฎหมาย ในความหมายของรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ที่กําหนดให
ตองจั ด ทํ า RIA ประกอบกั บ มาตรา ๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ไมร วมไปถึงกฎหมายลําดับ รอง
แตอยางไรก็ตาม หากเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองนั้นๆ มีผลกระทบตอประชาชนโดยสวนรวม
แลว ก็ควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกอนการออกกฎหมาย
๓. ผู รับผิด ชอบในการทําการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย หรือ RIA
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการออกกฎหมายเปนหนาที่ของบุคคลใด
(๑) กรณีผูรับผิดชอบในการทําการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA)
จากการศึกษาผูรับผิดชอบในการจัดทํา RIA ของประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุน และ
ประเทศออสเตรเลีย พบวา หนวยงานที่จัดทํา RIA คือ หนวยงานของรัฐเจาของเรื่องหรือ
หนวยงานที่ตองการออกกฎหมายเปนผูเริ่มตนในการจัดทํา RIA รวมถึงการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact Statement: RIS) โดยทั้งใน
๑๒

Ministry of Internal Affairs and Communication, “Implementation Guidelines
for ex-ante Evaluation of Regulations”, p. 8. แปลโดย คณพล จันทนหอม และโชติกา วิทยาวรา
กุล,รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการนําเครื่องมือการวิเคราะหผลกระทบทางกฎหมายมาใชในประเทศไทย
(สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ตุลาคม ๒๕๕๙),คนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จาก
http://www.oja.go.th/TH/wp-content/uploads/2017/03/RIA_Report.pdf, หนา ๖๗.
๑๓
ธรรมนิตย สุมันตกุล,การรางกฎหมายเบื้องตน : แบบของกฎหมาย (กรุงเทพฯ : วิญูชน
,๒๕๕๘),หนา ๒๕.
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ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศมาเลเซี ย และประเทศญี่ ปุ น ต า งก็ มี ห น ว ยงานอิ ส ระที่ เ ป น
หนวยงานกลางทําหนาที่ดูแลการจัดทํา RIA กลาวคือ ในประเทศออสเตรเลียมีสํานักงานราง
กฎหมาย (Office of Parliamentary Counsel (OPC)) ซึ่งสังกัดอยูกับ Attorney General
พิจารณาความจําเปนที่ตองมีการตรากฎหมาย ๑๔ ในประเทศญี่ปุน มีกระทรวงกิจการภายใน
และการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)) เปนหนวยงาน
อิสระที่มีความชํานาญในการจัดทําการประเมิน ๑๕ สวนประเทศมาเลเซียจะมีความพิเศษในเรื่อง
ขององคกรที่เปนหนวยงานกลาง กลาวคือ มีการตั้งหนวยงานกลางขึ้นโดยเฉพาะ คือ สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ (Malaysia Productivity Corporation: MPC) เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบในการประเมินความจําเปนในการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายและการทํา
รายงานผลการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (RIS) และทบทวนความเพียงพอของ
RIS ก อ นที่ จ ะถู ก ส ง ไปยั ง คณะกรรมาธิ ก ารวางแผนพั ฒ นาแห ง ชาติ (The National
Development Planning Committee : NDPC) ตรวจสอบและใหความเห็นชอบ ๑๖
สําหรับประเทศไทยการจัดทํา RIA ในปจจุบันนี้ ถึงแมวาจะมีการกําหนดหนวยงาน
ที่จัดทํา RIA ในกรณีของหนวยงานของรัฐเปนผูเสนอรางกฎหมาย แตก็ยังไมไดกําหนดถึงกรณี
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอรางกฎหมายตามที่ไดกลาว
ในขางตน ดังนั้นผูศึกษาจึงมีขอเสนอ ดังนี้
ในกรณี ป ระชาชนผู มี สิ ทธิ เ ลื อ กตั้ ง ควรให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และสถาบันพระปกเกลา เปนหนวยงานที่ใหความ
ชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย ๑๗ รวมถึงการจัดทํา RIA ทั้งในกรณีการ
วิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
สําหรับกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสนอใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
เปนผูชวยเหลือในการจัดทํารางกฎหมายและการจัดทํา RIA เนื่องดวยเปนภารกิจที่สนับสนุน
การตรากฎหมายของสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภาอยูเดิมแลว
๑๔

จิตรพรต พัฒนสิน และกุลศักดิ์ ชวยชู,เรื่องเดิม, หนา ๕-๒๘.
คณพล จันทนหอม และโชติกา วิทยาวรากุล, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการนําเครื่องมือ
การวิเคราะหผลกระทบทางกฎหมายมาใชในประเทศไทย (สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ตุ ล าคม ๒๕๕๙). [ออนไลน ] . แหล ง ที่ ม า : http://www.oja.go.th/TH/wp-content/uploads/2017
/03/RIA_Report.pdf หนา ๖๑. [๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐].
๑๖
อุ ษ า จั่ น พลอย บุ ญ เป ย ม,เรื่ อ งเดิ ม ,หน า ๑๗-๑๘.แปลจาก Malaysia Productive
Corperation (MPC), Malaysia Best Practice Regulation Handbook, [Online], Available from :
http//.regulatoryreform.com [October 9,2017].
๑๗
รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... มาตรา ๑๗
๑๕

๑๗๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ทั้งนี้ หนว ยงานที่ใหความชวยเหลือ สนับ สนุนการรางกฎหมายและการจัดทํา RIA
สามารถขอความชวยเหลือ หรือเปดโอกาสใหหนวยงานหรือผูมีความรูความสามารถที่เกี่ยวของ
กับรางกฎหมายนั้น ไดเขามามีสวนรวม
เมื่อมีการจัดทํารางกฎหมาย และการจัดทํา RIA มาพรอมรางกฎหมายกอนที่จะเสนอ
ตอรัฐสภา ผูศึกษามีความเห็นวาเพื่อความเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งในกรณีหนวยงานของรัฐ
กรณีประชาชน และกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอกฎหมาย จึงควรใหมีเจาหนาที่
หรือหนวยงานเขามารับผิดชอบเพื่อทําหนาที่เฉพาะในดานการวิเคราะหผลกระทบในการตรา
กฎหมายอีกขั้นตอนหนึ่ง เปนการกํากับดูแลและกลั่นกรองถึงความจําเปนในการตรากฎหมาย
การตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย การตรวจสอบรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
และผลการวิ เ คราะห ผ ลกระทบในการออกกฎหมาย ในเบื้ อ งต น อาจเป น เจ า หน า ที่ หรื อ
หน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เนื่ อ งจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญอยูแลว มีบุคลากรภายในของสํานักงานที่มีความรู
ความชํานาญในเรื่องของกฎหมายสามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบนี้ได และเปนการ
ชวยลดการสูญเสียในเรื่องงบประมาณของทางราชการ
หากในอนาคต รัฐธรรมนูญเปดกวางใหสามารถจัดตั้งหนวยงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห
และประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายขึ้นเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญไดแลว ก็จะทํา
ใหการวิเคราะหและประเมินผลกระทบมีความเปนอิสระ มีความคลองตัวและมีความเปนกลาง
มากขึ้น
(๒) ผูรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการออกกฎหมาย
ตามที่มาตรา ๗๗ วรรคสองตอนทาย ไดกําหนดใหในกรณีที่มีการใชกฎหมายไป
แลว รัฐจะตองมีการประเมินผลจากการใชกฎหมายนั้นอีก ซึ่งเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายทุ ก รอบระยะเวลาที่ กํ า หนดโดยรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู เ กี่ ย วขอ งประกอบด ว ย
มีประเด็น ที่น าพิ จารณา คือ บุคคลใดหรื อหนวยงานใดจะเปน ผูทําการประเมินสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
มีการกําหนดใหเปนหนาที่ของผูรักษาการตามกฎหมาย ๑๘ สวนรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑ

๑๘

พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๖ และมาตรา
๑๑ วรรคหนึ่ง
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การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ... กําหนดใหเปนหนาที่
ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใชกฎหมาย ๑๙
กรณีนี้ผูศึกษาเห็นวาควรกําหนดใหเปนหนาที่ของผูรักษาการตามกฎหมายฉบับนั้น
เนื่องจากกฎหมายแตละฉบับมักจะระบุตัวของผูรักษาการตามกฎหมายไวอยางชัดเจน หากมี
ผูรักษาการตามกฎหมายนั้นหลายคน ควรทําความตกลงกันไววาจะใหบุคคลใดเปนผูทําการ
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย หากเป น กรณี ข องหน ว ยงานที่ เ ป น เจ า ของร า งกฎหมาย
(หนวยงานที่บังคับใช) แตกฎหมายนั้นมีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ผูศึกษามีความเห็น
วา ควรใหหนวยงานที่เปนเจาของรางกฎหมายนั้นเปนผูประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
แต อย า งไรก็ ตาม การที่ ผู รั กษาการตามกฎหมาย หรือหนว ยงานที่เปน เจาของรา ง
กฎหมายนั้นจะเปนผูประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ก็อาจเกิดประเด็นปญหาวาผูรักษาการ
ตามกฎหมาย หรือหนวยงานที่เปนเจาของรางกฎหมาย ตองมาประเมินกฎหมายที่ใหอํานาจแก
ตนและหนวยงานของตน อาจเกิดความไมเปนกลาง มีแนวโนมหรือมีทัศนะคติที่ไมอยากใหมี
การยกเลิกกฎหมายฉบับนั้น หรือ มีขออางวายังมีความจําเปนตองมีกฎหมายนั้นอยู ผูศึกษา
มีความเห็นวา หากมีการรับรองผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยหนวยงานกลาง คือ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งผูศึกษาไดเคยเสนอแนะใหเปนผูทําการ
วิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายไวแลวขางตนนั้นก็จะชวยลดอคติดังกลาวไปได และ
หากในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถขยายหนวยงานใหสามารถรับผิดชอบ
ในสวนของการตรากฎหมาย การจัดทํา RIA และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายก็จะมี
ความเปนกลางและเป นมาตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หนวยงานรับรองคือสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ควรเปดโอกาสให หน ว ยงานภายนอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่เปน บุคคลภายนอกเขา
มารวมทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการออกกฎหมายดวย อาจจะอยูในรูปของคณะกรรมการ
ทวิภาคี หรือ ไตรภาคี

เอกสารอางอิง
คณพล จันทนหอม และโชติกา วิทยาวรากุล, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการนําเครื่องมือ
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กระทรวงยุติธรรม ตุลาคม ๒๕๕๙) [ออนไลน]. แหลงที่มา
: http://www.oja.go.th/TH/wp- content/uploads/2017/03
content/uploads/2017/03/RIA_Report.pdf หนา ๖๑. [๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐].
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. ... มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖

๑๘๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
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มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘. [ออนไลน]. แหลงที่มา
: http://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=258.
[๔ ส.ค. ๒๕๖๐].
ฐิติรัตน ทิพยสัมฤทธิ์กุล. คูมือประเมินผลกระทบในการตรากฎหมายของประเทศญี่ปุน.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : จาก https://thainetizen.org/wp-content/uploads/
2015/02/jp-ria-guideline-2007-th.pdf. [๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐].
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตาม
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รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. ...
รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของรางพระราชบัญญัติการจัดทํารางกฎหมายและการ
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๒๕๔๔)
อุ ษ า จั่ น พลอย บุ ญ เป ย ม. กระบวนการก อ นการตรากฎหมายของประเทศไทย ศึ ก ษา
เปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย และประเทศออสเตรเลีย. สถาบันการตางประเทศเท
วะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, ๒๕๖๐.
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