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 1 ความหมายของกฎเกณฑKและความจําเปVนในการจัดให
กฎเกณฑKมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 การประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของกฎเกณฑ� (Regulations) มีความสําคัญเป@นอยAางยิ่ง 
ในปCจจุบัน เน่ืองจากกฎเกณฑ�เป@นเครื่องมือท่ีมีความสําคัญในการกําหนดบรรทัดฐานท่ีพึงคาดหมายให�ผู�คนใน
สังคมถือปฏิบัติตAอกัน ธนาคารโลกได�ให�ความเห็นในปK 2019 วAา กฎเกณฑ�เป@นเครื่องมือสําคัญท่ีรัฐใช�ซ่ึงกระทบ
โดยตรงตAอความเป@นอยูAและความมั่นคงของประชาชน โดยกฎเกณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถลดความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดข้ึนภายในสังคมและสามารถแก�ไขปCญหาความล�มเหลวของกลไกตลาดรวมถึงนําไปสูAความเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสร�างความเติบโตในการสร�างผลผลิตในภาพรวม อยAางไรก็ตาม หากกฎเกณฑ�น้ันไมAมีประสิทธิภาพ 
การบังคับใช�มีความล�มเหลวหรือล�าสมัยก็ยAอมกAอให�เกิดผลเสียด�วยการเพ่ิมภาระให�ประชาชนและภาคธุรกิจ ด�วย
เหตุน้ี รัฐจึงต�องดําเนินการในสAวนท่ีจําเป@นเพ่ือให�กฎเกณฑ�ท่ีมีอยูAเป@นกฎเกณฑ�ท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และไมA
ล�าสมัย ซ่ึงการท่ีรัฐมีเครื่องมือในการประเมินผลของกฎเกณฑ�น้ันยAอมจะชAวยให�การประเมินกฎเกณฑ�ประสบ
ความสําเร็จและได�ผลลัพธ�ท่ีเป@นท่ีนAาพึงพอใจ 

กฎเกณฑ� (regulations) ถือวAาเป@นสิ่งท่ีสร�างบรรทัดฐานความประพฤติของผู�คนในสังคม กฎเกณฑ�ในความหมาย
อยAางแคบน้ันหมายถึงกฎหมายท่ีออกโดยรัฐไมAวAาจะเป@นกฎหมายหลักและกฎหมายลําดับรอง อยAางไรก็ตาม
กฎหมายไมAใชAเครื่องมือชนิดเดียวในการสร�างบรรทัดฐานความประพฤติของผู�คนในสังคม เครื่องมืออ่ืนๆ  
เชAน ศีลธรรมจรรยา (ethics and values) การให�มาตรการจูงใจ (Incentives) การให�เงินสนับสนุน (Grants) การ
ทําสัญญา (Contracts) การกําหนดมาตรฐาน (Standards) และการใช�เทคโนโลยีท่ีมีผลในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษย� (Technology) ตAางก็สามารถกํากับความประพฤติของผู�คนได�เชAนเดียวกัน เชAน การท่ีรัฐ 
ให�เงินสนับสนุนแกAเอกชนในการทําการศึกษาวิจัยโดยผู�รับเงินสนับสนุนจะต�องผูกพันตนเองให�เป@นไปตามเง่ือนไข 
ในการขอรับเงินสนับสนุน หรือ การใช�มาตรการจูงใจในทางภาษีเพ่ือกระตุ�นให�ผู�ค�ารายยAอยเข�ามาในระบบภาษี 
มากยิ่งข้ึน ดังน้ัน ในความหมายอยAางกว�างกฎเกณฑ� (Regulations) จึงหมายถึงการกระทําท่ีมีความมุAงหมาย 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู�อ่ืนให�สอดคล�องกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว�และมีผลสัมฤทธ์ิท่ีเป@นรูปธรรม (ภาพ 1)    
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ภาพ 1 กฎเกณฑ�มีความหมายกว�างกวAากฎเกณฑ�ที่เป@นกฎหมาย มาตรการตAางๆ ตามที่ปรากฎในภาพตAางสามารถนําไปใช�กํากับความประพฤติ
หรือสร�างบรรทัดฐานการปฏิบัติของผู�คนในสังคม 

 

กฎเกณฑ�ตามความหมายอยAางกว�างประกอบไปด�วยมาตรการตAางๆ เป@นจํานวนมากไมAวAาจะเป@นกฎหมายท่ีออกโดย
อํานาจนิติบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยหนAวยงานของรัฐ เครื่องมือทางเศรษฐกิจ หรือบรรทัดฐานทาง
จริยธรรมในสังคม อยAางไรก็ตาม กฎเกณฑ�ตAางๆ เหลAาน้ี ตAางมีความเข�มข�นของมาตรการบังคับใช�ท่ีแตกตAางกัน 
Ayres และ Braithwaite (1992) ได�จัดประเภทของกฎเกณฑ�โดยพิจารณาจากระดับความเข�มข�นในการบังคับใช�
จากกฎเกณฑ�ท่ีมีระดับความเข�มข�นสูงท่ีรัฐใช�อํานาจบังคับให�เอกชนต�องปฏิบัติ ไปสูAกฎเกณฑ�ท่ีรัฐเน�นรAวมมือ 
กับเอกชนเพ่ือกําหนดบรรทัดฐานในการปฏิบัติ และกฎเกณฑ�ท่ีเอกชนกํากับดูแลความประพฤติของเอกชน 
ด�วยกันเอง  

 

ภาพ 2 Enforcement Pyramid ซึ่งแสดงให�เห็นถึงระดับความเข�มข�นของกฎเกณฑ�ตAางๆ (Ayres & Braithwaite: 1992) 

 

ประเด็นท่ีเป@นปCญหาสําหรับบรรดากฎเกณฑ�ตAางๆ ในปCจจุบัน โดยเฉพาะกฎเกณฑ�ท่ีเป@นประเภทกฎหมาย 
ก็คือจํานวนของกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในสังคม  สําหรับประเทศไทยน้ันคณะกรรมการกฤษฎีกาได�จัดทําสถิติ 
ของกฎหมายท้ังหมดของประเทศไทยโดยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 907 ฉบับ พระราชกําหนด 76 ฉบับ 
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ประมวลกฎหมาย 8 ฉบับ พระราชกฤษฎีกา 7,165 ฉบับ และกฎกระทรวง 7,088 ฉบับ (ข�อมูล ณ เดือน
พฤศจิกายน 2564)1 ซ่ึงการท่ีมีกฎหมายเป@นจํานวนมากนําไปสูAความเห็นบางสAวนท่ีวAากฎเกณฑ�ท่ีมีอยูAในปCจจุบันน้ัน
มีมากเกินกวAาความจําเป@น อยAางไรก็ตาม ก็มีความเห็นอีกแนวทางหน่ึงวAากฎเกณฑ�ท่ีมีอยูAในปCจจุบันยังไมAเพียงพอ 
และจําเป@นจะต�องมีการสร�างกฎเกณฑ� ข้ึนมาเพ่ิมเติมเพ่ือกํากับดูแลความประพฤติของผู�คนในสังคม 
ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเห็นท้ังสองฝnายสะท�อนให�เห็นถึงความขัดแย�งระหวAางแนวคิดวAา 
ในสังคมควรมีกฎเกณฑ�อยูAมากน�อยเพียงใด อยAางไรก็ตาม ก็มีความเห็นอีกแนวทางหน่ึงวAาประเด็นปCญหา 
ของกฎเกณฑ�น้ันไมAใชAเรื่องของจํานวนแตAประเด็นสําคัญคือ  คุณภาพและประสิทธิภาพของกฎเกณฑ� โดย 
Freiberg (2010,260) ได�ให�ความเห็นวAากฎเกณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพน้ันควรประกอบไปด�วยคุณลักษณะดังตAอไปน้ี 

1. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ซ่ึงจะพิจารณาวAากฎเกณฑ�ท่ีออกมาน้ันบรรลุเปrาหมายท่ีวางไว�หรือไมA  
และเกิดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีวางไว�หรือไมA 
2. ประสิทธิผล (Efficiency) ซ่ึงจะพิจารณาวAาผลลัพธ�ท่ีต�องให�เกิดน้ันสร�างภาระให�แกAผู�ท่ีอยูAภายใต�กฎเกณฑ� 
น้ันๆ น�อยท่ีสุดเพียงใด 
3. หลักการสําคัญอ่ืนๆ ท่ีกฎเกณฑ�พึงมี (non-instrumental criteria) เชAน ความชัดแจ�ง ความโปรAงใส ความ
คาดหมายได� ความยืดหยุAน มีการกําหนดความรับผิด การให�มีการพิจารณาใหมA มีความสมเหตุสมผล  
และเป@นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 

นอกจากความเห็ นข� างต� นแล� ว Baldwin Cave และ Lodge เห็ นวA ากฎ เกณ ฑ� ท่ี ดี จะต� องประกอบด� วย  
การได�รับมอบหมายอํานาจโดยชอบ (Legislative Mandate) มีการกําหนดภาระความรับผิด (Accountability)  
มีกระบวนการพิจารณาท่ีชอบ (Due Process) ผู�ปฏิบัติมีความชํานาญ (Expertise) และมีประสิทธิผล (Efficiency)   

จากการพิจารณาถึงความหมายของกฎเกณฑ�และสภาพปCญหาของกฎเกณฑ� จะเห็นได�วAาโจทย�สําคัญสําหรับรัฐ 
ในฐานะท่ีเป@นองค�กรหลักท่ีใช�กฎเกณฑ�ในการกําหนดบรรทัดฐานในสังคมคือ การจัดการให�กฎเกณฑ�ท่ีมีน้ัน 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน�แกAผู�คนในสังคมและลดภาระท่ีไมAจําเป@น ซ่ึงจากกรอบแนวทาง 
ของคุณลักษณะของกฎเกณฑ�ท่ีดีตามท่ีได�พิจารณาไปแล�วก็ยAอมเป@นแนวทางในการให�รัฐนําไปประเมินผล 
และปรับปรุงกฎเกณฑ�ภายในรัฐของตน ซ่ึงในหัวข�อถัดไปจะได�กลAาวถึงตัวอยAางและวิธีการท่ีประเทศตAางๆ ได�
นํามาใช�ในการพัฒนากฎเกณฑ�ของตนให�มีประสิทธิภาพ 

2. ตัวอย�างของวิธีการต�างๆ ในการจัดให
กฎเกณฑKมีประสิทธิภาพและคุณภาพย่ิงขึ้น 

2.1 คณะทํางานเพ่ือพัฒนากฎเกณฑKท่ีดี (Better Regulation Task Force) ของสหราชอาณาจักร 
ในปK พ.ศ. 2550 (1997) คณะทํางานเพ่ือพัฒนากฎเกณฑ�ท่ีดีของสหราชอาณาจักร ได�จัดทําข�อเสนอวAา การจัดทํา
กฎเกณฑ�ตAางๆ ในสหราชอาณาจักรน้ันควรประกอบไปด�วยหลักการสําคัญห�าประการสําหรับกฎเกณฑ�ท่ีดี (Five 
Principles for Good Regulations) ซ่ึงประกอบไปด�วยหลักการดังตAอไปน้ี 
1. หลักความได�สัดสAวน (Proportionality) หนAวยงานของรัฐจะต�องใช�มาตรการตามกฎเกณฑ�เพียงเทAาท่ีจําเป@น

และได�สัดสAวนกับเหตุท่ีทําให�ต�องบังคับใช�มาตรการน้ัน 
2. หลักภาระความรับผิด (Accountability) ผู�บังคับใช�กฎเกณฑ�จะต�องมีเหตุผลท่ีชัดเจนเพียงพอในการนํามาตรการ

ตามกฎเกณฑ�มาบังคับใช�และต�องเปyดเผยและให�มีการตรวจสอบความถูกต�องในการบังคับใช�มาตรการ  
3.  มีความสม่ําเสมอในการบังคับใช� (Consistency) กฎเกณฑ�และมาตรฐานตAางๆ จะต�องเป@นไปในแนวทาง

เดียวกันและถูกนําไปบังคับใช�กับผู�คนในสังคมอยAางเป@นธรรมและไมAเลือกปฏิบัติ 

                                                 
1 ‘สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา’ <https://www.krisdika.go.th/th/statistics-law>. 
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4.  มีความโปรAงใส (Transparency) หนAวยงานของรัฐท่ีบังคับใช�กฎจะต�องเปyดเผยกฎเกณฑ�ตAางๆ และจัดให�อยูA 
ในรูปแบบท่ีผู�คนในสังคมสามารถเข�าถึงและทําความเข�าใจได�โดยงAาย รวมท้ังต�องกําหนดเปrาหมายในการใช�
กฎเกณฑ�น้ันให�ชัดเจน 

5. มีเปrาหมายท่ีชัดเจน (Targeting) เน้ือหาของกฎเกณฑ�จะต�องมุAงแก�ไขปCญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมและต�องสร�าง
ผลกระทบให�น�อยท่ีสุด 

 2.2 วิธีการคํานวณภาระค�าใช
จ�ายของเอกชนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑK (Standard cost model) 
รัฐบาลเนเธอร�แลนด� สหราชอาณาจักร และประเทศในแถบสแกนดิเนเวียได�นําวิธีการคํานวณภาระคAาใช�จAาย 
ของเอกชนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ� (Standard cost model) โดยเล็งเห็นวAาการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�น้ันสร�าง
ภาระคAาใช�จAายแกAเอกชนท่ีตกอยูAภายใต�กฎเกณฑ�น้ันๆ ดังน้ัน เพ่ือเป@นการลดภาระท่ีเกิดข้ึนจึงได�นําวิธีการคํานวณ
ภาระคAาใช�จAายมาใช� เพ่ือนํามาออกแบบกฎเกณฑ�ท่ีสร�างภาระแกAเอกชนให�อยูAในระดับท่ีเหมาะสม โดยมีวิธีการ 
ในการคํานวณดังน้ี 
ภาระของเอกชนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑK = คAาใช�จAาย (จํานวนเงิน/ช่ัวโมง) x เวลาท่ีใช�ในการดําเนินการดังกลAาว 
(ช่ัวโมง) x ความถ่ี (จํานวนครั้งท่ีต�องดําเนินการตามกฎเกณฑ�/ปK) x จํานวนของผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากกฎเกณฑ�น้ัน 

2.3 การวิเคราะหKผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎเกณฑK Regulatory Impact Analysis (RIA) 
ในปK พ.ศ. 2524 (1981) รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได�มีแนวความคิดวAาประธานาธิบดีจะอนุมัติการออกกฎเกณฑ�เฉพาะ
กฎเกณฑ�ท่ีสร�างประโยชน�ให�แกAผู�คนโดยรวมเทAาน้ัน และเพ่ือให�การออกกฎเกณฑ�เป@นไปตามแนวความคิดดังกลAาว 
จึงได�มีการพัฒนาวิธีการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ� (Regulatory Impact Analysis) ซ่ึงมุAงเน�น
การวิเคราะห�ถึงภาระคAาใช�จAายและประโยชน�ท่ีสาธารณะจะได�รับ โดยมีกระบวนการวิเคราะห�ในประเด็นดังตAอไปน้ี 
1. อธิบายถึงสภาพปCญหาและอธิบายวAากฎเกณฑ�น้ันจะนําไปสูAการแก�ไขปCญหาอยAางไร 
2. วิเคราะห�วิธีการอ่ืนๆ ท่ีอาจนํามาใช�ในการแก�ไขปCญหาเดียวกัน  
3. วิเคราะห�ถึงผลดีและผลเสียท่ีเป@นสาระสําคัญ รวมไปถึงประโยชน�ได�เสียและภาระคAาใช�จAายท่ีจะเกิดข้ึน 

กับผู�บริโภค ธุรกิจ และผู�มีสAวนได�เสียตAางๆ ในสังคม 
4. จัดให�มีกระบวนการรับฟCงความคิดเห็นจากผู�มีสAวนได�เสียหรือผู�มีสAวนเก่ียวข�องและรายงานผลการดําเนินการ

ดังกลAาว 
5. ข�อเสนอซ่ึงนําไปสูAการออกกฎเกณฑ�มาบังคับใช� 

นอกจากท่ีสหรัฐอเมริกาแล�ว การวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ� (Regulatory Impact Analysis) 
ได�ถูกนําไปใช�ในประเทศตAางๆ เชAน ประเทศออสเตรเลียท่ีกระบวนการดังกลAาวได�ถูกนํามาใช�ในการตรากฎหมายใน
ทุกระดับไมAวAาจะเป@นกฎหมายระดับสหพันธรัฐ กฎหมายระดับรัฐ กฎหมายจากกระบวนการทางนิติบัญญัติ 
กฎหมายจากกระบวนการทางอํานาจบริหาร และกฎเกณฑ�อ่ืนๆ ในประเทศออสเตรเลีย และยังถูกนําไปใช�เป@น
เครื่องมือในการทบทวนปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศออสเตรเลียอีกด�วย โดยมีตัวอยAางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

- การคํานวณภาระคAาใช�จAายของเอกชนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�เก่ียวกับการใช�สารเคมีการเกษตรหรือการดแูล
ปศุสัตว� (รัฐวิคตอเรีย) 

 รัฐบาลรัฐวิคตอเรียได�ดําเนินการปรับปรุงกฎเกณฑ�เก่ียวกับการใช�สารเคมีการเกษตรหรือการดูแลปศุสัตว� 
โดยมีเปrาหมายท่ีจะลดภาระคAาใช�จAายท่ีผู�ปฏิบัติต�องแบกรับในการดําเนินการตามกฎเกณฑ� โดยใช�วิธีการ 
ในการวิเคราะห�ดังน้ี 

ก) เวลาท่ีใช�ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ� โดยมีการปรึกษาหารือกับผู�ปฏิบัติงานจริงวAาในการปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกฎเกณฑ�กําหนดใช�เวลามากน�อยเพียงใด 

 ข)    คAาจ�างสําหรับผู�ปฏิบัติรายช่ัวโมง โดยพิจารณาจากคAาจ�างท่ีผู�ปฏิบัติงานได�รับจริง 
ค)    จํานวนครั้งท่ีต�องดําเนินการตามกฎเกณฑ�ตAอปK โดยพิจารณาวAาในรอบหน่ึงปKเอกชนจะต�องปฏิบัติ

ตามมาตรการในกฎเกณฑ�น้ันๆ จํานวนก่ีครั้ง 
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ง)    จํานวนของผู�อยูAภายใต�บังคับของกฎเกณฑ� โดยพิจารณาจํานวนของเอกชนท่ีอยูAภายใต�บังคับของ
กฎเกณฑ� จํานวนของเอกชนท่ีได�รับผลกระทบจากกฎเกณฑ� 

การนําวิธีการวิเคราะห�ภาระคAาใช�จAายของเอกชนมาใช� ทําให�รัฐบาลวิคตอเรียเห็นวAากฎเกณฑ�ท่ีมีอยูAเดิมสร�างภาระ
คAาใช�จAายให�เอกชนท่ีตกอยูAภายใต�บังคับของกฎเกณฑ�การใช�สารเคมีการเกษตรหรือการดูแลปศุสัตว�สูงถึงปKละ  
6.6 ล�านดอลลาร�ออสเตรเลีย และนําไปสูAกับปรับปรุงกฎเกณฑ�ท่ีมีอยูAแตAเดิมซ่ึงสามารถลดภาระคAาใช�จAายดังกลAาว 
ให�เหลือเพียง 4.9 ล�านดอลลาร�ออสเตรเลีย 
 

 
ภาพ 3 การใช� Standard Cost Model ในการคํานวณภาระคAาใช�จAายของเอกชนเพ่ือนําไปสูAการปรับปรุงกฎเกณฑ�ให�เกิดการลดภาระคAาใช�จAายที่จะเกิดข้ึน 

 

2.4 การใช
 Regulatory Sandbox ในการกํากับดูแลผู
ประกอบการท่ีใช
 เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) 
ในออสเตรเลีย 

พัฒนาการทางเทคโนโลยีได�นํามาสูAการพัฒนาและสร�างความเปลี่ยนแปลงในการประกอบธุรกิจในสังคม
ความก�าวหน�าในเทคโนโลยีน้ีได�นําไปสูAการเกิดข้ึนของธุรกิจประเภทเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ซ่ึงสร�าง
ความท�าทายให�แกAหนAวยงานของรัฐในการจัดหามาตรการใหมAๆ ข้ึนมาเพ่ือกํากับดูแลกิจการท่ีไมA เคย 
เกิดข้ึนมากAอน จึงเกิดปCญหาวAาจะดําเนินการกํากับดูแลอยAางไรหรือสมควรท่ีจะควบคุมเทคโนโลยีใหมAเหลAา 
น้ีอยAางเข�มงวดหรือผAอนปรน ประเทศออสเตรเลียได�ใช�วิธีการกํากับดูแลในรูปแบบของ Regulatory Sandbox 
เพ่ือกํากับดูแลธุรกิจ Fintech โดยเปyดโอกาสให�ภาคเอกชนนํานวัตกรรม Fintech ท่ีตนสร�างข้ึนมาใช�ใน
สภาพแวดล�อมท่ีมีผู� ใช�งานจริง โดยกิจการดังกลAาวจะอยูAภายใต�การกํากับดูแลท่ีมีข�อยกเว�นบางประการ 
จากการกํากับดูแลในกรณี ท่ัวๆ ไป กลAาวอีกนัยหน่ึงวิธีการ Regulatory Sandbox คือการวางกฎเกณฑ� 
ท่ีมีความยืดหยุAนซ่ึงเอ้ือตAอการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชนและเปyดโอกาสให�กฎเกณฑ�มีการพัฒนาไปพร�อมกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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ประเทศออสเตรเลียได�นํา Regulatory Sandbox มากํากับดูแลธุรกิจ Fintech ตั้งแตAปK 2016 ซ่ึงจากตาราง
เปรียบเทียบในภาพ 4 จะเห็นได�วAากฎเกณฑ�เก่ียวกับ Fintech มีการปรับปรุงอยูAเป@นระยะเพ่ือให�มีความเหมาะสม
กับพัฒนาการของเทคโนโลยี Fintech ท่ีมีความสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน และสภาพของตลาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
จากภาพดังกลAาวจะเห็นได�วAาในระยะเริ่มแรกการใช�เทคโนโลยี Fintech ถูกจํากัดไว�คAอนข�างเข�มงวด เชAน การ
จํากัดให�เทคโนโลยี Fintech สามารถนําไปใช�ในกิจการประเภทเดียวเทAาน้ัน อยAางไรก็ตาม ในการปรับปรุง
กฎเกณฑ�ใหมAเมื่อปK 2020 หนAวยงานท่ีกํากับดูแลได�เปyดชAองให�ผู�ประกอบการสามารถนําเทคโนโลยี Fintech ไปใช�
ในกิจการได�หลากหลายประเภทยิ่งข้ึน ตัวอยAางน้ีแสดงให�เห็นได�วAา เมื่อมีสภาพข�อเท็จจริงของเทคโนโลยี Fintech  
ได�เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป หนAวยงานท่ีกํากับดูแลธุรกิจดังกลAาวก็ได�รีบดําเนินการปรับปรุงกฎเกณฑ�ตAางๆ  
เพ่ือให�มีความสอดรับกันมากยิ่งข้ึน 

 
ภาพ 4 กฎเกณฑ�ของ regulatory sandbox สําหรับธุรกิจ Fintech ซึ่งมีการปรับปรุงกฎเกณฑ�เป@นระยะเพ่ือให�มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 

 

ตัวอยAางของ Regulatory Sandbox ของประเทศออสเตรเลีย แสดงให�เห็นถึงความยืดหยุAนของการกําหนด
กฎเกณฑ�เพ่ือกํากับดูแลกิจการประเภทเทคโนโลยี ซ่ึงกิจการประเภทเทคโนโลยีโดยสภาพแล�วมีการพัฒนา 
และเปลี่ยนแปลงไปอยAางรวดเร็ว ดังน้ัน กฎเกณฑ�ตAางๆ จึงต�องปรับปรุงให�เทAาทันการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงนอกจาก 
จะทําให�การกํากับดูแลเป@นไปอยAางมีประสิทธิภาพแล�ว ยังเป@นการสAงเสริมให�เอกชนใช�นวัตกรรมในการพัฒนา
เทคโนโลยีของตน นําไปสูAการพัฒนาศักยภาพในการแขAงขันในท�องตลาดอีกด�วย 

  2.5 การให
หน�วยงานของรัฐทําหน
าท่ีเปVนผู
 ดูแลกฎเกณฑK (Regulatory Stewardship) ของประเทศ
นิวซีแลนดK 

รัฐบาลนิวซีแลนด�ได�นําแนวคิด Regulatory Stewardship เพ่ือพัฒนากฎเกณฑ�ให�ทันสมัย โดยวางแนวทางให�
หนAวยงานของรัฐตAางๆ สวมบทบาทเป@นผู�ทําหน�าท่ีดูแลกฎเกณฑ�ท่ีอยูAในความรับผิดชอบของตน และมีหน�าท่ี 
ในการบูรณาการอยAางเป@นระบบในการติดตามการบังคับใช�กฎเกณฑ�ท่ีอยูAในความรับผิดชอบของตน หนAวยงาน 
ของรัฐจะต�องติดตาม ทบทวน และรายงานการใช�กฎเกณฑ�ท่ีรับผิดชอบ วิเคราะห�โดยละเอียดถึงการพัฒนา 
ระบบของกฎเกณฑ�  และจัดให�มี วิ ธีการในการใช�กฎเกณฑ� ท่ีดี  โดย Hejden ได� ให�ความเห็นวAาแนวคิด 
ของการเป@นผู�ดูแลกฎเกณฑ� (Regulatory Stewardship) ควรประกอบด�วยองค�ประกอบภายในและองค�ประกอบ
ภายนอก ซ่ึงจะเป@นแนวทางท่ีนําไปสูAการพัฒนาให�กฎเกณฑ�ดี โดยมีแนวทางดังน้ี 
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  ความมุAงหมายใน Stewardship 

  ปCจจัยภายใน ปCจจัยภายนอก 
วิธี
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1. บุคลากรท่ีเกี่ยวข�องจะต�องมีสAวนรAวมใน
การตัดสินใจ 

2. ให�รางวัลแกAบุคลากรเพื่อสร�างขวัญกําลังใจ
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาทักษะและความสามารถของ
บุคลากร 

4. สร�างวัฒนธรรมองค�กรท่ีดีเพื่อให�บุคลากร
รับ รู� บ ท บ าท ขอ งอ งค� ก ร ท่ี บั ง คั บ ใช�
กฎเกณฑ�และผลของการใช�กฎเกณฑ�ตAอ
สังคมโดยรวม 

1. รAวมมือกับผู�มีสAวนได�เสียในการตัดสินใจท่ี
อาจสร�างผลกระทบตAอกลุAมบุคคลดังกลAาว 

2. เปyด เผยข�อ มูล ท่ี จํ าเป@ น สําห รับ ผู� มี สA วน 
ได�เสีย 

3. รับฟCงความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับ
การพัฒนา การบังคับใช� การทบทวน หรือ
การยกเลิกกฎเกณฑ� 

4. พัฒนาศักยภาพของผู�ท่ีอยูAภายใต�บังคับของ
กฎเกณฑ�เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติให�ถูกต�องตามท่ีกฎเกณฑ�กําหนด 

โค
รง

สร
�าง

 

1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในองค�กรท่ี
ชัดเจนและโปรAงใส 

2. มีวัฒนธรรมองค�กรท่ีดี 
3. มีแผนงานเพื่อติดตามและประเมินผล

รวม ท้ังสร�างองค�ความ รู� เกี่ ย วกับการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข�องกับกฎเกณฑ� 

4. ดําเนินการประเมินความเส่ียงตAางๆ อยูA
เป@นระยะ 

1.  มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า ง า น ท่ี ชั ด เ จ น  
มีความโปรAงใส และมีความรับผิดชอบเพื่อให�
กระบวนการทํางาน กระบวนการพิจารณามี
ความเป@นธรรม เข�าถึงได�งAาย และตอบโจทย�
ของปCญหาท่ีเกิดขึ้น 

2.  มีกระบวนการในการทํางานท่ีสามารถอธิบาย
ข�อมูลท่ีจําเป@นแกAผู�มีสAวนเกี่ยวข�องเม่ือมีการ
พัฒนา การบังคับใช� การทบทวน หรือการ
ยกเลิกกฎเกณฑ� 

3.  มีกระบวนการรAวมมือกับผู� มีสAวนได� เสีย 
ท่ีมีความโปรAงใส 

4.  มี ค ว า ม รA ว ม มื อ กั บ ห นA ว ย ง า น อื่ น ๆ  
เพื่อรAวมมือกันในการพัฒนากฎเกณฑ� 

 

จากตัวอยAางท้ัง 5 ตัวอยAางท่ีได�ยกข้ึนมา จะเห็นได�วAาการประเมินผลของกฎเกณฑ�น้ันมีวิธีการในการปฏิบัติท่ี
หลากหลาย ซ่ึงแตAละวิธีการล�วนมีเปrาหมายในการสร�างกฎเกณฑ�ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน� 
ของสังคมโดยรวมไมAสร�างภาระเกินสมควรและไมAล�าสมัย แนวคิดและวิธีการของประเทศตAางๆ ท่ีได�ยกตัวอยAาง
ข้ึนมาน้ันมีประโยชน�อยAางยิ่งในฐานะท่ีเป@นองค�ความรู�เพ่ือนํามาเสริมหรือปรับใช�ให�เข�ากับแนวทางวิเคราะห�
ผลกระทบของกฎหมายในปCจจุบันซ่ึงอาศัยแนวทางตาม มาตรา 77 แหAงรัฐธรรมนูญแหAงราชอาณาจักรไทย  
และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ�การจัดทํารAางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562   
ซ่ึงจะทําให�การวิเคราะห� ทบทวน และประเมินผลของกฎหมายตAางๆ ในประเทศไทยมีความละเอียดรอบคอบมาก
ยิ่งข้ึน และนําไปสูAการแก�ไขปCญหาในสังคมได�อยAางแท�จริง 
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ส�วนท่ี 2 ประโยชนKท่ีได
รับและการขยายผลจากการเข
าร�วมโครงการ  
 ประโยชน�ตAอตนเอง  

การได�มีโอกาสเข�ารAวมโครงการฝ�กอบรม Workshop on Evaluating Regulatory Quality and 
Performance to Improve Public-sector Productivity เป@นโอกาสอันดี ท่ีจะได�รับฟCงมุมมอง 
และประสบการณ�ของประเทศอ่ืนๆ ในการพัฒนากฎหมายและกฎเกณฑ�ให�ทันสมัย การท่ีได�เข�ารAวม
การฝ�กอบรมดังกลAาวแม�วAาจะเป@นกิจกรรมท่ีจัดภายในระยะเวลาอันสั้นแตAก็ได�เห็นถึงมุมมอง  
แนวคิด วิธีปฏิบัติ และความเห็นทางวิชาการในสAวนท่ีเก่ียวข�อง ทําให�ข�าพเจ�าเห็นวAาองค�ความรู� 
ในด�านการพัฒนากฎหมายน้ันเป@นองค�ความรู�ท่ีมีการพัฒนาอยูAตลอดเวลา ดังน้ัน หากจะพัฒนา
กฎหมายท่ีอยูAในความรับผิดชอบของตนเองแล�ว ข�าพเจ�าในฐานะผู�ปฏิบัติก็จะต�องตAอยอดสิ่งท่ีได�รับ
จากการฝ�กอบรมในครั้ งน้ี และหมั่นค�นคว�าความรู� ในด� าน น้ี เพ่ือให� สามารถปฏิ บัติ งานได� 
อยAางมีประสิทธิภาพและเทAาทันกับสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

 ประโยชน�ตAอหนAวยงานต�นสังกัด  
กรมการปกครอง เป@นหนAวยงานของรัฐท่ีมีกฎหมายในความรับผิดชอบจํานวนมาก ไมAวAาจะเป@น
กฎหมายเก่ียวกับการรับรองสิทธิทางทะเบียน ทางสัญชาติ และการอนุมัติ อนุญาตตAางๆ และกรมการ
ปกครองมีหน�าท่ีตามกฎหมายในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายท่ีอยูAในความรับผิดชอบทุกๆ 5 
ปK ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ�การจัดทํารAางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 องค�ความรู�ท่ีได�รับจากการเข�าฝ�กอบรมในครั้งน้ีจะเป@นประโยชน�อยAางยิ่งในการเสริมแนว
ทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายท่ีมีอยูAแล�วให�มีความละเอียดรอบคอบและเข�าถึงผู�มีสAวนได�
เสียมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสAงผลดีในการพัฒนากฎหมายท่ีอยูAในความรับผิดชอบของกรมการปกครองใน
อนาคต 

 ประโยชน�ตAอสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข�อน้ันๆ  
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ�การจัดทํารAางกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
เป@นกฎหมายท่ีกําหนดให�ต�องมีการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายสําหรับการยกรAาง
กฎหมายข้ึนใหมAหรือประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายท่ีมีอยูA ข�าพเจ�ามองวAาการศึกษาแนวคิดทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนากฎเกณฑ�และประสบการณ�ของตAางประเทศจะชAวยพัฒนาองค�ความรู� 
ในด�านการวิเคราะห�ผลกระทบของกฎหมายในประเทศไทยเพ่ือนําไปสูAการจัดทําแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีมีความละเอียดรอบคอบสําหรับผู�ปฏิบัติในหนAวยงานตAางๆ ตAอไป  
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 กิจกรรมการขยายผลท่ีได�ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท�ายของโครงการ  
ด�วยคณะรัฐมนตรีได�มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ให�หนAวยงานของรัฐ 
ทุกหนAวยงานเรAงรัดพิจารณาทบทวนกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติตAางๆ ให�เหมาะสมแกAกาล
ปCจจุบันโดยเร็วตามหลักการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ตามมาตรา 77 แหAงรัฐธรรมนูญ 
แหAงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงในการปฏิบัติจะต�องมีการสํารวจกฎหมายลําดับรองท่ีอยูAในความรับผิดชอบ
และประเมินวAาจะดําเนินการอยAางไรกับกฎหมายลําดับรองน้ันตAอไป ข�าพเจ�าได�นําสิ่งท่ีได�รับ 
จากการเข�ารับการฝ�กอบรมในครั้งน้ีไปปรับใช�ในการวิเคราะห�กฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติ
ควบคุมการโฆษณาโดยใช�เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 เพ่ือพิจารณาภาระท่ีผู�ขออนุญาตจะต�องรับ 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายลําดับรองดังกลAาว เพ่ือจัดทําความเห็นวAากฎหมายลําดับรองดังกลAาว
สมควรต�องถูกยกเลิกหรือไมA 
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 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข�ารAวมโครงการ  
เน่ืองจากการวิเคราะห�ผลกระทบของกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 
จะกลายเป@นหน่ึงในงานประจําท่ีหนAวยงานของรัฐจะต�องปฏิบัติ ดังน้ันเพ่ือเป@นการเสริมสร�าง 
องค�ความรู�สํ าหรับผู�ปฏิ บัติ งาน  ข� าพเจ�าจะดํ าเนินการจัดทําบทความสรุปแนวความคิด 
และประสบการณ�ของตAางประเทศในด�านการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของกฎเกณฑ� 
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการคํานวณภาระคAาใช�จAายในการปฏบัิติตามกฎเกณฑ�เพ่ือเผยแพรA
องค�ความรู�ผA านทางระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง และเป@นแนวทางให�ผู�ปฏิ บัติ 
ในสAวนท่ีเก่ียวข�องนําองค�ความรู�ดังกลAาวไปปรับใช�ให�เหมาะสมการเน้ืองานของตนตAอไป 
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