


ท ำไมกฎหมำยไทยมีมำกเกนิไป?

กระบวนกำรยกร่ำงกฎหมำย
รวบรัด

• มกัด ำเนินกำรภำยในโดยหน่วยงำน
• ขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
• ขำดกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำร
ตรำกฎหมำย

กระบวนกำรทบทวนกฎหมำย
ขำดประสิทธิภำพ

• หน่วยงำนขำดขีดควำมสำมำรถในกำรทบทวน
• ประชำชนขำดควำมรับรู้และมีส่วนร่วมจริงจงั
• หน่วยงำนผูถื้อ กม.ขำดแรงจูงใจในกำรยกเลิก
กฎหมำย

• ขำดหน่วยงำนกลำงมำตรวจสอบคุณภำพกำร
ทบทวน



ข้อเสียของกำรมีกฎเกณฑ์ทีซ่ ้ำซ้อน ล้ำสมยั และมีจ ำนวนมำก

กฎเกณฑ์
มำกเกนิไป

สร้ำงภำระ
ต้นทุนแก่ธุรกจิ
และประชำชน

กำรใช้
ทรัพยำกร
ภำครัฐขำด
ประสิทธิภำพ

ช่องทำงทุจริต
ของเจ้ำหน้ำที่

บำงคน

บิดเบือน
เจตนำรมย์อนั
แท้จริงของ
กฎหมำย



หลกัคดิส ำคญัของ Regulatory Guillotine

1. ทบทวนมิติกฎหมำย

• มีกฎหมำยท่ีใหอ้ ำนำจหรือไม่
• มีกำรแกไ้ขกฎหมำยท่ีใหอ้ ำนำจ

หรือไม่
• ขดั/ทบัซอ้นกบักฎหมำยอ่ืน

หรือไม่
• ขดักบัพนัธกรณีของไทยในควำม

ตกลงระหวำ่งประเทศหรือไม่ 
• มีกำรประกำศใหส้ำธำรณชน

รับทรำบหรือไม่

2. ทบทวนมิติเศรฐศำสตร์

• มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนหรือไม่
• วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบั

สภำพแวดลอ้มปัจจุบนัหรือไม่
• กำรบงัคบัใชมี้ประสิทธิภำพ

หรือไม่ (จำกขอ้มูลเชิงประจกัษ)์
• มีวิธีกำรท่ีลดตน้ทุนหรือเพ่ิม

ประสิทธิภำพ โดยกำรก ำกบัดูแล
วิธีอ่ืนหรือไม่

• บทลงโทษมีควำมเหมำะสม
หรือไม่

3. ทบทวนมติิด้ำนต้นทุน

• ค่ำจำ้ง/ค่ำธรรมเนียมในกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย 

• ตน้ทุน เคร่ืองมือ อุปกรณ์
เคร่ืองมือ 

• ค่ำเสียโอกำส

4. ศึกษำตัวอย่ำงประเทศทีม่แีนวปฏิบตัิทีด่ ี(Best Practices)



ขั้นตอนทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย

1. ทบทวนกฎหมำย
รวบรวมปัญหำ และ
แนวปฏิบติัท่ีดีใน 
ตปท.

2. หำรือภำครัฐ 
เอกชน และประชำชน

3. ประมวลผลทั้งหมด
และวิเครำะห์แนวทำง
ปฏิรูปกฎหมำย

4. น ำเสนอผลกำร
ทบทวนและรับ
ควำมเห็นเพื่อ
ปรับปรุงขอ้เสนอแนะ



ประสบกำรณ์ประเทศไทยในกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย

ระเบียบส ำนักงำนนำยกฯ 
ว่ำด้วยกำรเสนอเร่ืองต่อ ครม.

• กำรเสนอร่ำง
กฎหมำยใหม่

• กำรขอแกไ้ข
กฎหมำยท่ีใชใ้น
ปัจจุบนั

พ.ร.ฎ. ทบทวนควำม
เหมำะสมฯ 2558

• ทบทวน
กฎหมำยทุก
5 ปีหลงัใช้
บงัคบั

• รำยงำนผล
ทบทวนให้
ประชำชนทรำบ

• ตอ้งท ำรำยงำน
ภำษำองักฤษ
ดว้ย

รัฐธรรมนูญ 2560

• ม.77 วรรค 2 (Guillotine)
• “…เม่ือกฎหมำยมีผลใช้
บงัคบัแลว้ รัฐพึงจดัใหมี้
กำรประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ของกฎหมำยทุกรอบ
ระยะเวลำท่ีก ำหนดโดย
รับฟังควำมคิดเห็นของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 
เพ่ือพฒันำกฎหมำยทุก
ฉบบัใหส้อดคลอ้งและ
เหมำะสมกบับริบทต่ำง ๆ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป”

พ.ร.บ. หลกัเกณฑ์จดัท ำร่ำง
กฎหมำยและประเมนิผล
สัมฤทธ์ิ 2562

• ก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรจดัท ำร่ำง
กฎหมำย และ
ประเมินกฎหมำย

• ก ำหนดหนำ้ท่ี
หน่วยงำนเพื่อให้
ประชำชนเขำ้ถึง
ขอ้มูลกฎหมำย

• มีคณะกรรมกำร
พฒันำกฎหมำย
ตรวจสอบผล
ทบทวน

6



ประสบกำรณ์ประเทศไทยในกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย (ต่อ)
▪ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน (2560)

❑คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำยท่ีเป็น
อุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและด ำเนินธุรกิจ  

❑แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ระยะ
1. ปรับปรุงกฎหมำยเก่ียวขอ้งกบัประกอบอำชีพและด ำเนินธุรกิจเพื่อใช้

จดัอนัดบั Ease of Doing Business ของธนำคำรโลก
2. ปรับปรุงกฎหมำยเก่ียวขอ้งกบัใบอนุญำต เพ่ือยกเลิกและปรับปรุง

ใบอนุญำตและขั้นตอนท่ีไม่จ ำเป็น



ประสบกำรณ์กำรทบทวนกฎหมำยในต่ำงประเทศ 
ประเทศ เหตุผลและแนวทำง ผลกระทบ

เกำหลีใต้ - ปี 2541 รัฐบำลมีนโยบำยโละกฎหมำยท่ีไม่จ ำเป็นไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละ 50

- เพื่อลดตน้ทุนแก่ผูป้ระกอบกำรและ แกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจ
- The Basic Act on Administrative Regulation 1997 (BAAR) 

รับผิดชอบโดย Regulatory Reform Committee ตอ้งรำยงำนต่อ
ประธำนำธิบดี

- ปลำยปี 2541 สำมำรถโละกฎหมำยได้ 48.8% (จำก 11,125 
ฉบบั)

- กำรจำ้งงำนเพิ่ม 1 ลำ้นต ำแหน่ง
- ตน้ทุนภำครัฐลด 4.4% ของ GDP
- FDI เพิ่มข้ึน 36 พนัลำ้นเหรียญ สรอ (คำดกำรณ์ปี 2542-46) 

เวยีดนำม - โครงกำร “Project 30” ระหวำ่งปี 2550-2553
- เพื่อโละกระบวนงำนและขั้นตอนทำงรำชกำรท่ีไม่จ ำเป็น

- ทบทวนกระบวนงำนและขั้นตอนรำชกำรทั้งส้ินเกือบ 5,000
กระบวนงำน

- โละท้ิง 484 กระบวนงำน
- ลดตน้ทุนภำคธุรกิจกวำ่ 70 ลำ้นเหรียญสหรัฐ
- เกิดกำรพฒันำระบบฐำนขอ้มูลกลำงอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังแรก

มอลโดวำ่ - เพื่อพฒันำเศรษฐกิจประเทศไปสู่ประเทศท่ีใชก้ลไกตลำด
- ในปี 2004 รัฐสภำไดต้รำกฎหมำย Law on Optimization of 

Normative Framework for the Regulation of Business Activity
- เนน้ทบทวนกฎหมำยทั้งส้ิน 300 – 500 ฉบบั ภำยใน 6 เดือน 
- รัฐบำลไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนเฉพำะและท ำงำนร่วมกบัภำครัฐและ

เอกชน

- กฎหมำยท่ีถูกน ำมำทบทวน 1,130 ฉบบั 
- 285 ฉบบัถูกปรับปรุงแกไ้ข
- 99 ฉบบัถูกโละท้ิง

(อ้างอิง: Scott Jacobs (2006) Effective and Sustainable Regulatory Reform: The Regulatory Guillotine in Three Transition and Developing Countries, Jacobs and Associates Inc.



ข้อเสนอแนะกำรตดัลด-ยกเลกิกฎหมำยทีเ่ป็นอุปสรรคในตลำดทุน

ควำมพร้อม
หน่วยงำน

กม.อ่ืนๆ 

กม.ตลำด
ทุน

• ตดัลด ยกเลิก กม./ขั้นตอนท่ียงัเป็น
อุปสรรคในกำรระดมทุน, กำรขออนุมติั/
อนุญำต, กำรยืน่เอกสำร ฯ

• ตดัลด ยกเลิก 
กฎหมำย/กฎเกณฑท่ี์
ยงัจ  ำกดัหรือเป็น
อุปสรรคต่อกำรลงทุน
ใหม่ๆ 

• ผูน้ ำองคก์รมีนโยบำยชดัเจน
• จนท. เขำ้ใจควำมจ ำเป็นใน

กำรตดัลด กม.ท่ีไม่จ ำเป็น
• ควำมพร้อมขอ้มูลเพ่ือกำร

ตดัสินใจ
• กำรรับฟังควำมเห็นผูมี้ส่วน

ไดเ้สียอยำ่งรอบดำ้น


