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OUTLINE

• Regulatory Impacts

• Global Perspective on Regulations

• Ex ante  analysis

• Ex post evaluation of Regulations 
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I. REGULATORY IMPACTS

• Regulatory inflation

• Inapplicable mechanism
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REGULATORY INFLATION: IMPACTS

ผลกระทบต่อประชาชน

 ประชาชนถูกจ ากดัหรือลดิรอนสทิธิเสรีภาพ

เกอืบทุกเรือ่ง

 ยากทีป่ระชาชนจะรู้และท าความเข้าใจกฎหมาย

แต่ละเรื่อง อนัท าให้ไม่สามารถคุ้มครองสทิธิ

ของตนเองได้

 ประชาชนในฐานะผู้ เส ียภาษีต้องร ับภาร ะ

ค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการเพ ือ่ให้มกีฎหมายและ

บงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายจ านวนมาก
(Compliance cost)

ผลกระทบต่อรฐั

 ความซ ้าซ้อนกนัของกฎหมาย

 สร้างปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย

 มต้ีนทุนในการผลติกฎหมายสูงมาก

 มต้ีนทุนในการบงัคบัการตามกฎหมายสูง

มาก  



5

INAPPLICABLE MECHANISM: IMPACTS

ผลกระทบต่อประชาชน

เพ ิม่ต้นทุนในการปฏบิตัติามกฎหมาย 

(Administrative cost)
เพ ิม่ต้นทุนในการประกอบการ (Economic 

cost) โดยเฉพาะอย่างย ิง่ การเสยีโอกาสในการ
ประกอบธุรกจิและการพฒันานวตักรรม

มคีวามยุ่งยากในการปฏบิตัติามกฎหมาย

เลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัติามกฎหมายโดยปราศจาก

เจตนาร้าย + ความไม่เช ือ่ในกฎหมาย

ผลกระทบต่อรฐั

การบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายไม่ม ี

ประสทิธภิาพ

เป็นช่องทางทุจรติ เช่น การปรบั 

ฯลฯ
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SUMMARIES:

• ลดิรอนสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนเกนิจ าเป็น

• ประสทิธภิาพในการบงัคบัการใหเ้ป็นกฎหมายหรอืการใหบ้รกิารของภาครฐัอยู่ในระดบัต ่า

• ความซ ้าซ้อนของกฎหมาย กฎ ระเบยีบต่าง ๆ ท าให้ประเทศขาดศกัยภาพในการแข่งขนัใน

เวทโีลก

• การก าหนดกลไกทางกฎหมายทีไ่ม่เหมาะสมเป็นช่องทางใหเ้กดิการทุจรติและประพฤตมิชิอบ

• ประชาชนขาดจติส านกึในการปฏบิตัติามกฎหมาย

• ประชาชนไม่เช ือ่ม ัน่ในหนว่ยงานของรฐั



II. GLOBAL PERSPECTIVE ON REGULATIONS

Control Deregulation
Better 

Regulations

Better 
Regulations for 

Better Lives
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PARADIGM SHIFT

Better

Regulations

Effective-
ness

EfficacyEfficiency

Regulations

Considerations
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Ex ante 

analysis
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CONSIDERATIONS

Ex post 

evaluation

Existing 
Regulations

Effectiveness, Efficacy, Efficiency



Regulatory Impact Analysis

Regulatory Impact Assessment

Regulatory Checklists
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III. EX ANTE ANALYSIS

RIA



To deregulate unnecessary 

regulations

Being cost analysis tool to 

calculate administrative 

cost and burden of 

entrepreneurs

To design effective, efficacy 

and efficient regulations

Being  a tool for analysis best 

practices or proper 

mechanism of legislations 

through cost-benefit 

relationship analysis and 

cost-effectiveness 
relationship analysis
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RIA SHIFT:

Deregulation Better regulations
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ระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531
-กำรเสนอร่ำงกฎหมำยต้องเสนอ “ผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบของร่ำงกฎหมำย”  ต่อ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบกำรพจิำรณำด้วย

• มติคณะรัฐมนตรีก ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้หน่วยรำชกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำ
ก่อนกำรเสนอร่ำงกฎหมำย
-พ.ศ. 2534 รัฐบำลมีนโยบำยปรับปรุงกฎหมำยจำก “กำรควบคมุ” มำเป็น “กำรก ำกับดูแล” 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันท่ี 23 เมษำยน 2534 ก ำหนดหลักเกณฑ์ 4 ประกำร เพื่อให้
หน่วยรำชกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำก่อนกำรเสนอร่ำงกฎหมำย  (หนังสือส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 65 ลงวนัท่ี 26 เมษำยน 2534)

EX ANTE ANALYSIS IN THAI CONTEXT: 1ST EFFORT



เกณฑ์การพจิารณา ขอ้ 1

• จ ำเป็นต้องมีกฎหมำยนัน้ ๆ หรือไม่

• ถ้ำไมม่ีกฎหมำยนัน้ จะก่อให้เกิดอปุสรรคในกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงไร หรือจะท ำให้กำรบริกำร
ประชำชนเกิดควำมเสียหำยอย่ำงไร 

• จะใช้วิธีมีมติคณะรัฐมนตรีหรือค ำสัง่อ่ืนใดในทำงบริหำรได้หรือไม่
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เกณฑ์การพจิารณา ขอ้ 2

• ร่ำงกฎหมำยนัน้ได้สร้ำงขัน้ตอนหรือมีช่องทำงสร้ำงขัน้ตอนขึน้ใหมห่รือไม ่

• ขัน้ตอนนัน้จ ำเป็นอย่ำงไร 

• ได้มีกำรระบขุัน้ตอนและระยะเวลำของขัน้ตอนนัน้ไว้ให้ชดัเจนหรือไม ่และจะลดลงอีกได้หรือไม่



เกณฑ์การพจิารณา ขอ้ 3

• ร่ำงกฎหมำยนัน้ได้ก ำหนดให้มีกำรขออนญุำตเพ่ือท ำกิจกำรอย่ำงหนึ่งอยำ่งใดหรือไม่
และจ ำเป็นเพียงไร

• จะเปลี่ยนจำกกำรขออนญุำตก่อนกระท ำ เป็นกำรก ำกบัดแูลในภำยหลงัจะได้หรือไม่
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เกณฑ์การพจิารณา ขอ้ 4

• ถ้ำจ ำเป็นต้องให้มีกำรขออนญุำต ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และระยะเวลำไว้ชดัเจนหรือไม่

• ถ้ำยงัไมไ่ด้ก ำหนด ก็ให้ก ำหนดให้ชดัเจน
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ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
(ข้อ 16 กำรเสนอกฎหมำย)

-ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นต้องมี
กฎหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม

-กำรเสนอร่ำงกฎหมำยต้องท ำ 4 ส่วน

สว่นท่ี 1 เร่ืองเดิม
• ควำมเป็นมำของเร่ืองท่ีจะเสนอ

• มติคณะรัฐมนตรีหรือค ำสัง่ท่ีเก่ียวข้อง

• ผลกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำ (ถ้ำม)ี

• ควำมจ ำเป็นที่จะต้องเสนอเร่ืองเข้ำสูก่ำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี

EX ANTE ANALYSIS IN THAI CONTEXT: 2ND EFFORT
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สว่นท่ี 2 สำระส ำคญัของเร่ืองที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ

• ประเด็นส ำคญัของปัญหำที่ต้องกำรจะให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ

• วตัถปุระสงค์ของแนวทำงกำรด ำเนินกำรท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำควำมเร่งด่วนของเร่ือง

• ข้อเท็จจริง/ข้อมลู/รำยละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ

• กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ท่ีเก่ียวข้อง

• ควำมเห็นของสว่นรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง

• สรุปหวัข้อ/ข้อเสนอท่ีจะให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
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สว่นท่ี 3 กำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรลงมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนัน้ ๆ

• ผลกระทบต่อนโยบำยรัฐบำล
• ผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบร่วมกนัของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภำ
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภำพรวมหรือเฉพำะท้องถ่ิน
• ผลกระทบต่อกำรเงินและงบประมำณ
• ผลกระทบทำงสงัคมและกำรเมืองต่อบคุคลกลุม่ต่ำง ๆ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องทกุกลุม่
• ผลกระทบทำงด้ำนเทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม
• ผลกระทบต่อสทิธิและหน้ำท่ีของบคุคล
• ผลกระทบต่อกฎหมำยอ่ืน ๆ
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สว่นท่ี 4 บนัทกึวิเครำะห์สรุป

• เหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรเสนอขอให้มีกฎหมำยขึน้ใหมห่รือเสนอขอแก้ไขกฎหมำยที่ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจบุนั

• ควำมเก่ียวข้องกบักำรใช้กฎหมำยของสว่นรำชกำรต่ำง ๆ ท่ีเป็นผู้ รักษำกำรตำมกฎหมำยอ่ืน

• ข้อมลูและควำมเห็นของสว่นรำชกำรหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง

• พิจำรณำกำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิตำมร่ำงกฎหมำยที่เสนอ

• ประเด็นควำมเห็นท่ีแตกตำ่งกนัของสว่นรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง

• หลกักำรในประเด็นส ำคญัท่ีควรมีอยูใ่นร่ำงกฎหมำย

• กำรเตรียมกำรออกกฎหมำยลกูบทตำมตำมร่ำงกฎหมำยฉบบันัน้ ๆ



ปญัหาในกระบวนการ RIA ของไทยทีผ่า่นมา

ขำดกำรวิเครำะห์อย่ำงจริงจงั

-รีบเร่งออกกฎหมำย

-ไมม่ีแนวทำงปฏิบตัิหรือข้อเสนอแนะท่ีชดัเจนว่ำต้องท ำอย่ำงไร
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BEST PRACTICES 

• จดัให้มีหลกัเกณฑ์และแบบกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำยที่ชดัเจน 

• จดัท ำตวัอย่ำงหรือแนวทำงในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย

• บังคับให้หน่วยงำนของรัฐท่ีจะเสนอกฎหมำยต้องด ำเนินกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตร ำ
กฎหมำยโดยละเอียดทุกครัง้ท่ีจะเสนอกฎหมำย โดยให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนถกูต้อง
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• คณะกรรมกำรปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ (นำยมีชยั ฤชุพนัธุ์  เป็นประธำน) จัดท ำหลกัเกณฑ์กำร
ตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำยและแบบค ำชีแ้จงควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี (18 กนัยำยน 2545)

• คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวนัที่ 4 กมุภำพนัธ์ 2546 เห็นชอบหลกัเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย
และแบบค ำชีแ้จงควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำยท่ีคณะกรรมกำรปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือกำรพฒันำประเทศ เสนอ 
และให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจดัท ำคู่มือกำรตรวจสอบแจกจ่ำยไปยงัหน่วยงำนต่ำง ๆ  

• ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอคู่มือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย (ISBN 974-9771-23-0) 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (19 ตลุำคม 2547)

EX ANTE ANALYSIS IN THAI CONTEXT: 3RD EFFORT
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• คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2547 เห็นชอบคู่มือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย และ
ให้แจ้งเวียนสว่นรำชกำรทรำบและถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด

• พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเร่ืองและกำรประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

• ระ เ บียบว่ ำ ด้ วยหลัก เกณฑ์และวิ ธี กำ ร เสนอ เ ร่ื อ งต่ อคณะ รัฐมนต รี  พ .ศ .  2 5 4 8 มีผล ใ ช้บังคับ 
(11 มีนำคม 2548)

• ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีหนงัสือ ท่ี นร 0503/ว 70 ลงวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2548 ให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบตัิ
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 23 พฤศจิกำยน 2547 โดยเคร่งครัด
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IV. EX POST EVALUATION

Ex post evaluation of regulations

Ex post evaluation of legislation 

Post legislative scrutiny (PIS)

Post implementation review (PIR)

Ex post
evaluation
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OBJECTIVES

• Analysis and definition of the problem that legislative action presumes to 

solve;

• Determination or clarification of the goals of legislation;

• Examination of legal instruments or means that can be used to solve the 

problem and the choice of such instruments (based, inter alia, upon a 

prospective evaluation of their possible effects); 

• Drafting of the normative content;

• Formal enactment and implementation;

• Retrospective evaluation;

• Adaptation of legislation on the basis of the retrospective evaluation 

OECD, Evaluating Laws and Regulations, The case of the Chilean Chamber of Disputes, 2012. ISBN 978-92-64-17626-3
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MEANS:

• Mandatory policy of the Administration to conduct periodic ex post 

evaluation

• Sunset clause provisions

• Standardize evaluation techniques or decision criteria to be used when 

regulation is reviewed



EXAMPLE: SUNSET CLAUSE
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Police Act  1990 (NSW) - Australia

Section 222: Review of Act 

(1) The Minister is to review this Act to determine whether the policy objectives of 
the Act remain valid and whether the terms of the Act remain appropriate for securing those 
objectives.

(2) The review is to be undertaken as soon as possible after 1 January 2002.
(3) A report on the outcome of the review is to be tabled in each House of 

Parliament on or before 31 December 2002.

Section 223: Review of Commissioner's powers 

(1) The Minister is to review this Act each year to determine whether the terms of 
the Act with respect to the Commissioner's functions remain appropriate.

(2) The review is to be undertaken as soon as possible after 1 January in each 
year.

(3) A report on the outcome of the review is to be tabled in each House of 
Parliament on or before 30 June in the same year.
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METHODOLOGIES:
• Relevance: Is the law the best way to deal with the issues and problems of the 

subject it covers?

• Effectiveness: To what extent have the aims stated at the outset been met?

• Efficiency: How can the relationship between inputs (financial, administrative) 
and outputs be examined?

• Impact: What are the impacts, who are gainers and losers, including social, 
sectoral or regional analysis?

• Sustainability: Does the law still stand up to its original aims and is it likely to be 
suitable for the long term?

• Ongoing evaluation: when monitoring and evaluation is required over a 
continuous of time rather than at one fixed point on which evidence is based.

• Thematic evaluations: looking at one particular element of a law and comparing 
or jointly evaluating with parts of other laws with similar subjects or issues.



MAIN STAGES:

• Planning

• Design

• Formulating evaluation questions

• Identifying data sources and forms of data

• Data collection

• The use of quantitative and qualitative data

• Analysis and validation

• Conclusion and recommendation

• Dissemination
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EVALUATION QUESTIONS:

• Are the objectives of the law still relevant or do they need to be reviewed?

• In what way has the initial problem evolved?

• To what extent does the legislation still match the current needs or problems?

• What have been the main effects and outcomes of the law?

• Has the law been effective in meeting, or moving towards, the desired outcomes?

• How can these be measured and demonstrated?

• To what extent have the objectives of the legislation been achieved?

• Has the law introduced disproportionate burdens or complexity in relation to the problem it is trying to address? 
(reducing administrative cost and burden and simplification)
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EVALUATION QUESTIONS (CONT.):

• What are the distributional effects of the legislation across different groups? How have the benefits and costs 

been distributed across groups, for example: large business vs. small and medium sized enterprises; business 

vs. consumer vs. employee vs. environment.

• Winners vs. losers; positive and negative effects on which different groups?

• What measures have been introduced to combat any undesired effects?
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EX POST EVALUATION UNIT:

Sweden – The Parliamentary Evaluation and Research Unit

Switzerland – The Parliamentary Control of Administration (PCA)

UK – The Scrutiny Unit of the House of the Commons
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Small Academic and Independent Unit attached to the Parliament



SUMMARY

Regulations

Effectiveness

EfficacyEfficiency
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DISCUSSION SESSION
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