
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทน า 

ปัญหาคอรัปชั่นเป็นปัญหาอุปสรรคหลักต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการเพ่ิมต้นทุนใน
การด าเนินธุรกิจ 

ดัชนีชี้วัดคอรัปชั่น (Corruption Perception Index) ในปี 2014 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 
38 ดัชนีนี้วัดความคิดเห็นของสาธารณะต่อปัญหาคอรัปชั่นของประเทศต่างๆ โดยถ้าให้คะแนนเป็น 0 แสดงว่า
มีปัญหาคอรัปชั่นสูงสุด และถ้าได้คะแนน 100 แสดงว่าสะอาดไม่มีปัญหาคอรัปชั่นเลย ประเทศไทยได้คะแนนต่ า 
ส่งผลต่อศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ และความเท่าเทียมของประชาชนในการเข้าถึงและ
พัฒนาธุรกิจ และโอกาสของการจ้างงาน รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ 

การประชุม APEC ที่ซานเตียโก (Santiago) ประเทศชิลี ในปี 2014 ผู้น าที่เข้าร่วมประชุม ยอมรับว่า
ปัญหาคอรัปชั่นเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญต่อธรรมาภิบาลและการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเซียแปซิฟิค และมี
ข้อตกลงร่วมกันว่า ประเทศสมาชิก APEC ควรร่วมมือกันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นและสร้างความโปร่งใส 
เพ่ือการก ากับดูแลบ้านเมืองที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

นอกจากนี้ผู้น าประเทศยังได้รับรองความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ ที่ซานเตียโก เพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งในความร่วมมือนี้ได้บันทึกว่า บทบาทส าคัญของร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริตเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายโลกฉบับแรกท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามทุจริต 

อนุมาตรา 5 ของร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  เกี่ยวข้องกับการ
ปราบปรามทุจริตที่เกิดจาก นิติบัญญัติ หรือการตรากฎหมาย และการสนับสนุนการจัดการเชิงสถาบัน  
รวมทั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งมีข้อปฏิบัติที่ส าคัญคือ    

1.1 รัฐประเทศควรจัดท านโยบายปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นและน าสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมอย่าง
มีประสิทธิผล ภายใต้หลักการพ้ืนฐานของระบบกฎหมายของประเทศ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคม และให้สะท้อนหลักการพ้ืนฐานของการปกครองด้วยหลักนิติธรรม มีการบริหารจัดการปัญหา
สาธารณชน (Public affairs) สาธารณสมบัติ (Public Property) ความซื่อสัตย์หรือความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) และความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดและ
ผู้รับชอบ (Accountability) 

1.2 รัฐประเทศควรพยายามหรืออุตสาหะในการจัดตั้งและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือปูองกันปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 

1.3 รัฐประเทศควรพยายามหรืออุตสาหะในการประเมินเครื่องมือทางกฎหมายและตรวจสอบ
การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ โดยต้องทบทวนการมีข้อก าหนดเป็นระยะ เพ่ือพิจารณาว่าข้อก าหนด
นั้นเพียงพอที่จะปูองกันและต่อสู้กับปัญหาทุจริตคอรัปชั่นได้หรือไม ่

รัฐบาลไทยยอมรับว่าการน าระบบการประเมินผลกระทบจากทุจริตคอรัปชั่นไปใช้ในทางปฏิบัติจะเป็น
กลไกหลักในการบ่งชี้และน าเอาปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาคอรัปชั่นออกจากการออกหรือการตรา
กฎหมายและการสนับสนุนการจัดการเชิงสถาบัน 
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บทที่ 2 

วัตถุประสงค ์

ระบบการประเมินผลกระทบทุจริตคอรัปชั่น จากการตรากฎหมายนี้ ถูกออกแบบให้ใช้ทดสอบและ
ประเมินกฎหมาย กฎข้อบังคับ และเครื่องมือทางกฎหมายอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพ่ือก าจัดปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ท า
ให้เกิดหรือมีโอกาสให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นจากการบังคับใช้ หรือช่องว่างของกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

คู่มือการประเมินผลกระทบทุจริตคอรัปชั่นนี้  ถูกออกแบบมาเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานภาครัฐใน
การบ่งชี้หรือก าหนดปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือโอกาสเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในการตรากฎหมาย กฎข้อบังคับ 
และเครื่องมือทางกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งโอกาสเกิดคอรัปชั่นจากการสนับสนุนการจัดการเชิงสถาบัน นอกจากนี้
ยังช่วยให้มีการพัฒนาและน ายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสู่การปฏิบัติ  เพ่ือก าจัดปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
เกิดทุจริตคอรัปชั่น 

ถ้ากฎหมายถูกออกแบบมาไม่ดีจนเกิดช่องทางที่จะน าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น ในขณะที่อ านาจเกี่ยวกับ
การตัดสินใจ เพ่ือการบริหารจัดการก็ยังมีปัญหา พร้อมทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐเกี่ยวกับกฎหมายนี้ได้ จะท าให้ความโปร่งใสและความสามารถในการหา
ผู้รับผิดชอบของภาครัฐจะลดลง จะท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคม เพราะการบังคับใช้ หรือ
การตัดสินใจอยู่บนความไม่โปร่งใส่ เลือกปฏิบัติหรือเอ้ือกับบางคน หรือบางกลุ่ม หรือบางธุรกิจ และองค์กร  

ประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรต้องการความแม่นย า แน่นอน ชัดเจน และการเข้าถึงกฎหมาย 
เพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้รับทราบสิทธิและภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกฎหมาย กฎข้อบังคบ และเครื่องมือทางกฎหมายอ่ืนๆ จ าเป็นต้องมีกฎหมายเพ่ือ
เตรียมแนวทาง คู่มือ และขอบเขตให้ชัดเจนในการปูองกันไม่เกิดการใช้อ านาจในการตัดสินใจที่จะน าไปสู่ทุจริต
คอรัปชั่น ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและถ่วงสมดุลที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลไกในการทบทวนภายใน
และภายนอก เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานภาครัฐสามารถรับผิดชอบที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเที่ยงธรรม 

คู่มือการประเมินผลกระทบทุจริตคอรัปชั่นได้ใช้เทคนิคและวิธีการของการประเมินผลกระทบทุจริต
คอรัปชั่นของประเทศเกาหลีเป็นหลักการพ้ืนฐาน คู่มือนี้ได้วางโครงร่างที่ประกอบด้วย วิธีการที่เหมาะสม และ
ในบางกรณีอาจมีวิธีการที่ไม่เหมาะสมที่จะออกแบบนิติบัญญัติหรือการตรากฎหมายหรือการออกกฎหมาย 
และการสนับสนุนการจัดการเชิงสถาบัน นอกจากนี้ได้ใช้ตัวอย่างของกฎหมาย และการจัดการเชิงสถาบัน ที่
ด าเนินการในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย 

สารบันของคู่มือประกอบด้วย 
บทที ่ 3 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 
บทที ่ 4 ขอบเขตและการประยุกต์ใช้คู่มือเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย 
บทที ่ 5 กระบวนการประเมินผลและการจัดท ารายงาน 
บทที่ 6 การประเมินผลความยากง่ายของปฏิบัติตามกฎหมายหรือรักษากฎหมาย  
บทที่ 7 การประเมินผลดุลยพินิจของผู้ดูแลกฎหมายและข้อบังคับตามสิทธิของผู้มีหน้าที่  
บทที่ 8 การประเมินความโปร่งใสของกระบวนการบริหารจัดการ 
บทที่ 9 รายการตรวจสอบการประเมินผล 
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บทที่ 3 

ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของคอรัปช่ัน (Corruption Causing Factors) 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของคอรัปชั่นหลัก มี 3 ประเภท คือ 

 ความยากง่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

 ดุลยพินิจของดูแลกฎหมายและข้อบังคับตามสิทธิของผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย 

 ความโปร่งใสของกระบวนการบริหารจัดการ 

ตารางข้างล่างแสดงประเภทของปัจจัยที่เป็นสาเหตุของคอรัปชั่นและเกณฑ์ที่ ใช้ในการก าหนดหรือ
บ่งชี้ว่าสถาบัน อ านาจ และบทบัญญัติที่มีอยู่ อาจจะเกิดพฤติกรรมทีน่ าไปสู่ทุจริตคอรัปชั่น 

ตารางที่ 1 ประเภทและเกณฑ์บ่งชี้ของปัจจัยที่เป็นสาเหตุทุจริตคอรัปชั่น  

ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของคอรัปชั่น เกณฑ์ 
ความยากง่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ  ความพอเพียงของภาระในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ความพอเพียงของระดับหรือขั้นตอนในการอนุมัติ 
 ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปฺฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ 

ดุลยพินิจของการดูแลกฎหมายและข้อบังคับตามสิทธิ
ของผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย 

 ความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการตัดสินใจ 
 ความเหมาะสมของขอบเขตของอ านาจในการ

ตัดสินใจ 
 มีมาตรฐานเกี่ยวกับอ านาจในการตัดสินใจอย่างเป็น

รูปธรรมและมีเปูาหมาย 
ความโปร่งใสของกระบวนการบริหารจัดการ  การเข้าถึงและเปิดให้เข้ามามีส่วนรวมจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
 สามารถคาดการณ์ได้ง่าย 
 มีระบบควบคุมทุจริตคอรัปชั่น 
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บทที่ 4 
ขอบเขตและการประยุกต์ใช้คู่มือเพื่อการปฏิรปูกฎหมาย 

(Application and Scope for Reform) 

คู่มือการประเมินผลกระทบจากทุจริตคอรัปชั่นสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกกฎหมาย และข้อบังคับ และ
เครื่องมือทางกฎหมายอื่นๆ 

ตารางข้างล่างแสดงเกณฑ์ส าหรับแต่ละประเภทของปัจจัยที่เป็นสาเหตุของทุจริตคอรัปชั่น จะใช้เป็น
เครื่องมือในการก าหนดหรือวิเคราะห์ว่า การตราหรือออกกฎหมาย เครื่องมือทางกฎหมาย และสถาบันที่คาด
ว่าจะมีทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเปูาหมายที่จ าเป็นต้องได้รับการปฎิรูป 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของทุจริตคอรัปชั่นมี สามประเภท ได้แก่ ความยากง่ายในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับ และดุลยพินิจของผู้ดูแลกฎหมายและข้อบังคับตามสิทธิของผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งความ
โปร่งใสของกระบวนการบริหารจัดการ จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินกฎหมาย ข้อบังคับ และเครื่องมือ
ทางกฎหมายอื่นๆ ทัง้ใหม่และแก้ไขกฎหมายเก่า  

ส าหรับปัจจัย ดุลยพินิจของผู้ดูแลกฎหมายและข้อบังคับตามสิทธิของผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย และ
ปัจจัยขั้นตอนในการด าเนินการอนุมัติ จะต้องได้รับการประเมินผลทุกเกณฑอ์ย่างเข้มข้นและซื่อตรง ส่วนความ
พอเพียงของภาระหน้าที่ของภาครัฐในการปฏิบัติ  ประเด็นนี้สามารถใช้เวลาและความพยายามในการ
ประเมินผลมากกว่าสองอย่างแรกได้  

การปฏิรูปสถาบัน สามารถด าเนินการกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเครื่องมือทางกฎหมายอ่ืนๆ ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน ภาครัฐควรจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี เพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของการทบทวน กฎหมาย 
ข้อบังคับ และเครื่องมือทางกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือสืบค้นว่า กฎหมาย ข้อบังคับ และเครื่องมือ
ทางกฎหมายอะไรที่ต้องปรับปรุง เพ่ืออ านวยความสะดวกในประเด็นดังนี้คือ 

 มาตรฐานเกี่ยวกับอ านาจในการตัดสินใจ 

 การเข้าถึงและเปิดโอกาส 

 คาดการณ์ได้ และ 

 ระบบควบคุมทุจริตคอรัปชั่น 

การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนนี้ ควรบ่งชี้ในประเด็นหรือข้อความที่ต้องเอาออกหรือปรับปรุง
เกี่ยวกับความยากง่ายในการปฏิบัติหรือบังคับใช้ และดุลยพินิจของการดูแลกฎหมายและข้อบังคับตามสิทธิ
ของผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย จากการทบทวนนี้จะน าไปสู่การเสนอแนะให้มีการน ากฎหมาย ข้อบังคับ และ
เครื่องมือกฎหมายอื่นๆ ไปแก้ไขในที่สุด 
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แต่ละกรมหรือหน่วยงานภาครัฐต้องเสนอแผนประจ าปีให้  กับหน่วยงาน (XXX)1 หรือเรียกว่า 
oversight body ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกฎหมายและคุณภาพของเครื่องมือในการ
ประเมินผลต่างๆ และที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับออกหรือตรากฎหมาย และการสนับสนุนการจัดการเชิง
สถาบัน ซึ่งจะต้องถูกทบทวนทุก 12 เดือนหรือ1 ปี  

ตารางที่ 2 ขอบเขตของการปฏิรูปกฎหมายและความเป็นสถาบัน 

ปัจจัย เกณฑ์ กฎหมายหรือความเป็นสถาบัน 
ความยากง่ายในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับ 

ความพอเพียงของภาระในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

กฎหมาย 

ความพอเพียงของระดับหรือขั้นตอน
ในการอนุมัต ิ

กฎหมาย 

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปฺฏิบัติ
เป็นกรณีพิเศษ 

ความเป็นสถาบัน 

ดุลยพินิจของการดูแลกฎหมาย
และข้อบั งคับตามสิทธิของผู้ มี
หน้าที่ตามกฎหมาย 

ความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจหรือดุลย
พินิจในการตัดสิน 

ความเป็นกฎหมาย 

ความเหมาะสมของขอบเขตของ
อ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสิน 

ความเป็นกฎหมาย 

มีมาตรฐานเกี่ยวกับอ านาจหรือดุลย
พินิจในการตัดสินอย่างเป็นรูปธรรม
และมีเปูาหมาย 

ความเป็นกฎหมายและหรือ
ความเป็นสถาบัน 

ความโปร่งใสของกระบวนการ
บริหารจัดการ 

กา ร เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ เปิ ด ให้ เ ข้ า ม ามี
ส่วนรวมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความเป็นสถาบัน 

สามารถคาดการณ์ได้ง่าย ความเป็นสถาบัน 
มีระบบควบคุมทุจริตคอรัปชั่น ความเป็นสถาบัน 

 
 
 

 
  

                                                           
1 อาจหมายถึงหน่วยงานที่ควรจัดตั้งใหม่ ควรถามผู้เขียน บทความนีว้่าคืออะไร  
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บทที่ 5  

กระบวนการประเมินผลและการจดัท ารายงาน  
(Evaluation Process and Reporting) 

กระบวนการประเมินผลส าหรับ 3 องค์ประกอบของปัจจัยที่เป็นสาเหตุของทุจริตคอรัปชั่นจะน าเสนอ
ในบทที่ 6, 7, และ 8 ซึ่งการประเมินผลในแต่ละบทจะเป็นการเตรียมชุดของค าถาม คู่มือหรือแนวทางที่
เหมาะสม และในบางกรณีอาจเสนอวิธีการที่ไม่เหมาะสมที่จะออกแบบนิติบัญญัติหรือการตรากฎหมายหรือ
การออกกฎหมาย ตลอดจนการสนับสนุนการจัดการเชิงสถาบัน นอกจากนี้ได้ใช้กฎหมาย และการเตรียม
สถาบันที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย เป็นตัวอย่างศึกษา  

ส าหรับบทที่ 9 จะเป็นการเตรียมรายงานตรวจสอบการประเมินผล ที่เป็นการปะติปะต่อทุกค าถามที่
ปรากฏในบทที่ 6 ถึง บทที่ 9 

ส าหรับรายงานบทสรุปเป็นการแนะน าว่า กฎหมาย ข้อบังคับ และเครื่องมือทางกฎหมายอ่ืนๆ ทั้งใหม่
และเก่าที่ได้รับการแก้ไขนั้น ต้องมีการประเมินผลกระทบทุจริตคอรัปชั่น พร้อมรายการของบทบัญญัติ (เช่น 
มาตราในกฎหมาย และ การวิเคราะห์สาเหตุของทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากมาตรา.... เป็นต้น) และต้องแสดงให้
เห็นว่า ไดม้ีการใช้เกณฑ์ในการประเมินรายการต่างๆ นั้นแล้ว พร้อมสรุปว่า ทุกๆ ประเภทที่เป็นสาเหตุให้เกิด
ทุจริตคอรัปชั่น ได้เกณฑ์ที่ประเมินหรือไม่ ส าหรับองค์ประกอบที่ถูกประเมินว่าไม่เหมาะสมนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐจ าเป็นต้องเตรียมค าอธิบาย ตัวอย่างปรากฏใน ตารางที่ข้างล่างเป็นแบบการประเมินผลกระทบทุจริต
คอรัปชั่น 

การประเมินผลทุกบทบัญญัติในการตรากฎหมาย ควรจดบันทึกไว้ พร้อมรายงานการประเมินผล
กระทบทุจริตคอรัปชั่น และท าส าเนา เสนอ ไปยังหน่วยงาน (XXX) ที่ท าหน้าที่ในการควบคุณภาพ กฎหมาย 
และคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

ตารางที่ 3 แบบในการประเมินผลกระทบทุจริตคอรัปชั่น 

มาตราในกฎหมาย ชนิดของเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์สาเหตุของ

ทุจริตคอรัปชั่น 

ความเหมาะสม เหตุผลส าหรับไม่ต้อง
ก าจัดปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

ของทุจริตคอรัปชั่น 
มาตรา 9 ความชั ด เจน เกี่ ย วกับ

อ านาจในการตัดสินใจ 
ใช่  

มาตรา 9 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
ขอบเขตของอ านาจใน
การตัดสินใจ 

ใช่  
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ตารางที่ 3 แบบในการประเมินผลกระทบทุจริตคอรัปชั่น (ต่อ) 
มาตราในกฎหมาย ชนิดของเกณฑ์ในการ

วิเคราะห์สาเหตุของ
ทุจริตคอรัปชั่น 

ความเหมาะสม เหตุผลส าหรับไม่ต้อง
ก าจัดปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

ของทุจริตคอรัปชั่น 
มาตรา 9 มี ม า ต ร ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ

อ านาจในการตัดสินใจ
อย่างเป็นรูปธรรมและมี
เปูาหมาย 

ไม่ หน่วยงานต้องเสนอและ
พัฒนา รวมทั้งเผยแพร่
คู่มือส าหรับการใช้อ านาจ
ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง
รัฐมนตรี ซึ่งอ านาจได้ถูก
พิจารณาว่า การตั้งเกณฑ์
ตามกฎหมายในตัวบท
กฎหมา ยคว ร จะต้ อ ง
จ า กั ด อ า น า จ ใ น ก า ร
ตัดสิน ใจของรัฐมนตรี 
ส ถ า น ก า ร ณ์ อ า จ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรา 15 ความชั ด เจน เกี่ ย วกับ
อ านาจในการตัดสินใจ 

ใช่  

มาตรา 15 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
ขอบเขตของอ านาจใน
การตัดสินใจ 

ใช่  

มาตรา 15 มี ม า ต ร ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ
อ านาจในการตัดสินใจ
อย่างเป็นรูปธรรมและมี
เปูาหมาย 

  

แนบเอกสาร ส าเนาของร่างตรากฎหมาย ข้อบังคับ และเครื่องมือทางกฎหมายอ่ืนๆ และเอกสาร
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่มีความส าคัญสูง ไปกับรายงานสรุปและน าส่งไปยังหน่วยงาน (XXX) เพ่ือความเป็น
อิสระในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 

หน่วยงาน (XXX) จะให้ค าแนะน าว่า การประเมินผลกระทบทุจริตคอรัปชั่นนี้เป็นตามที่คู่มือก าหนด
หรือไมห่รือยอมรับได้หรือไม ่

หน่วยงาน (XXX) ควรเตรียมการจัดท ารายทุก 3 เดือน และทุกปี เสนอ คณะรัฐมนตรี เพ่ือบ่งชี้หรือ
เสนอแนะเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามคู่มือของแต่หน่วยงานภาครัฐ และไฮไลท์ประเด็นกังวลที่ส าคัญเกี่ยวกับ
การตรากฎหมายเฉพาะและการจัดการเชิงสถาบัน 

ส าหรับการทบทวนนิติบัญญัติและสถาบันสนับสนุนการด าเนินงานตามกฎหมายที่ด าเนินงานภายใต้
แผนประจ าปีกระทรวงหรือหน่วยงานนั้น หน่วยงานนั้นจะต้องส่งการประเมินผลทุจริตคอรัปชั่นให้กับ
หน่วยงาน (XXX) ในแต่ละครั้งที่ด าเนินการเสร็จ เพ่ือการประเมินที่เป็นอิสระ 
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หน่วยงาน (XXX) นี้จะให้ค าแนะน าหรือบ่งชี้ว่า การประเมินผลทุจริตคอรัปชั่นนี้ได้ปฏิบัติตามคู่มือที่
ก าหนดนี้หรือไม ่

หน่วยงาน (XXX) จะจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ คณะรัฐมนตรี เพ่ือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานเป็นไปตามแผนประจ าปี และบันทึกข้อผูกมัดหรือความมุ่งมั่นของหน่วยงาน
รัฐที่เสนอว่าจะปฏิรูปสถาบัน และไฮไลท์ประเด็นกังวลที่ส าคัญเกี่ยวกับการตรากฎหมายเฉพาะ หรือการ
จัดการเชิงสถาบัน  
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บทที่ 6 

การประเมินผลความยากง่ายของปฏิบัติตามกฎหมายหรือรักษากฎหมาย 
(Evaluation of Ease of Compliance) 

ในบทนีจ้ะเป็นอธิบายเพื่อรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลในแต่ละประเภทอย่างไรที่มีอยู่ในแต่ละ
ข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  

ตารางที่ 4: ความยากง่ายของการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และเครื่องมือทางกฎหมายที่ใช้บังคับ 
เกณฑ์ สาระ แนวปฏิบัติ 

ความพอเพียงของภาระในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระดับของค่าใช้จ่ายและการเสียสละของบุคคล ธุรกิจ 
และองค์ กร  ที่ ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามกฎหมาย  หรื อ
รับผิ ดชอบในการปฏิบัติ ตามกฎหมายมีความ
เหมาะสมหรือไม่ และเป็นการเลือกทางเลือกที่ดีสุดใน
ต้นทุนที่ต่ าที่สุดหรือไม่  

ความพอเพียงของระดับหรือขั้นตอนในการอนุมัติ สาระและระดับของค่าปรับหรือบทลงโทษเมื่ อ
เปรียบเทียบกับกฎหมายที่มีลักษณะการด าเนินงาน
คล้ายๆกัน มีความเหมาะสมหรือไม่ 

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปฺฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ ความเป็นไปได้ของบางชนชั้น คนหรือกลุ่มคน ธุรกิจ 
ที่ได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมาย 

 

6.1 ความพอเพียงของภาระในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

การตรากฎหมายนี้เป็นทางเลือกท่ีใช้ต้นทุนต่ าที่สุดแล้วใช่หรือไม่ 

หน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐ ในการตรากฎหมายนี้ ได้พิจารณาเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติตาม
กฎหมายเพื่อน าสู่วัตถุประสงค์ของนโยบาย แต่ต้องเป็นภาระต่อหน่วยงานน้อยที่สุดหรือไม ่

หน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐ ได้มีการประเมินผลกระทบทางเลือกของวิธีการปฏิบัติแล้วหรือไม่ 

ภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ดังนั้นในแง่
ของวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุผล หรือสมเหตุสมผล หรือยุติธรรม และกลไกที่ใช้
ในการปฏิบัติตามกฎหมายต้องสามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

การตรากฎหมาย ข้อบังคับ และเครื่องมือทางกฎหมายอ่ืนๆ ต้องก าหนดให้มีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันของคน กลุ่มคน ธุรกิจ และองค์กร ต่อไปนี้เป็นรายการการปฏิบัติตามภาระผูกพันใน
เรื่องท่ีบัญญัตหิรือว่างเงื่อนไขไว้ใน การตรากฎหมาย ข้อบังคับ และเครื่องมือทางกฎหมายอื่นๆ ดังนี้ 

 อ านาจและการอนุมัติเพ่ือการจัดหาสินค้าและบริการให้กับบุคคลที่สาม 
 การตรวจสอบบัญชี 
 ผลตอบแทนประจ าปี 
 รายงานประจ าปี 
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 ใบสั่งอุปกรณ์ 
 สภาพและซ่อมแซมอุปกรณ์ 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 การรับรองทางการเงิน 
 การเก็บรักษาของการบันทึก 
 สเป็คและอุปกรณ์ (Specifications and equipment) 
 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
 การตรวจสอบอุปกรณ์ 
 การปูองกันของอุปกรณ ์
 การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง เครื่องมือ กระบวนการ และระบบ 
 วิธีการช าระเงิน 
 การก าหนดกระบวนการและระบบ 
 มาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการ 
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ 
 แนะน าความรู้เบื้องต้น ข้อมูลข่าวสาร ฝึกอบรม และการดูแล 
 การวิเคราะห์และบ่งชี้จุดอันตราย 
 ความควบคุมและประเมินความเสี่ยง 
 การสืบค้นหา 
 การบรรจุหีบห่อ เครื่องหมาย และการติดฉลาก 
 การแจ้งเตือนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
 การว่างแผนฉุกเฉิน 
 การทบทวนกระบวนการและระบบ 

โดยปกติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับหลายกลไกในการปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น การออก
ใบอนุญาต การจัดท าสเป็คของเครื่องมือ และการเก็บบันทึกต่างๆ เป็นต้น หน่วยงานรับผิดชอบของภาครัฐ
จ าเป็นต้องท าการพิสูจน์และทดสอบในแต่ละกลไกในการปฏิบัติตาม และแสดงให้เห็นว่ากลไกลักษณะไหนทีมี
ประสิทธิผล และมีบทบาทส าคัญในการลดหรือปูองกันปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล้มเหลวในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ถ้าหน่วยงานภาครัฐจะก าหนด
กลไกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุมทุกเหตุการณ์และสถานการณ์ที่
คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้จะเกิดขึ้น เพราะไม่ชอบความเสี่ยงที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย ท าให้แม้ว่า
ความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ต่ าก็ตาม ยังมีแนวปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นผลให้บาง
กลไกในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ไม่มีความจ าเป็นและท าให้เกิดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นกับคน กลุ่มคน ธุรกิจและ
องค์กรต่างๆ ความไม่จ าเป็นของต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายมักจะถูกเรียกว่า Red tape (การบังคับให้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนจนเกินความจ าเป็น) สังคมส่วนใหญ่มองไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายกับการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเฉพาะด้าน 
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การปฏิบัติตามกฎระเบียบในลักษณะของการบังคับควบคุมและบัญชา (Command and control) 
ถูกก าหนดว่า เป็นวิธีการที่สร้างภาระในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างไม่สมเหตุสมผล และสามารถเป็น
ทางเลือกในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่สนับสนุนหรือเสริมวัตถุประสงค์ของนโยบาย มี 2 ตัวอย่างที่เตรียมไว้
ในกล่องที่ 1 ข้างล่าง 
 

กล่องที่ 1 : มาตรฐานรถแท็กซี่ 

กฎ ระเบียบ และกฎหมายแท็กซี่ ก าหนดให้มีมาตรฐานรถแท๊กซี่เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ใน
ตัวกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนดว่า รถแท๊กซี่ต้องอายุไม่เกิน 5 ปี และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้ต้องเปลี่ยนรถแท๊กซี่ใหม่ทุกๆ 5 ปี จากจุดนี้เชื่อว่าเป็นภาระในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ส าคัญ อย่างไรก็ตามการก าหนดให้เจ้าของรถหรือผู้เป็นเจ้าของอู่แท็กซี่ ต้องน ารถแท็กซี่เข้าบริการ
ตรวจสอบทุกๆ 20,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปกปูองความ
ปลอดภัยสาธารณะ หรือส่งให้มีการตรวจสอบรถยนต์เพ่ือความปลอดภัยส าหรับการขับขี่  ซึ่งก็อาจพิจารณาได้
ว่ามีต้นทุนในการปฏิบัติตามที่ถูกว่าการให้มีการเปลี่ยนรถแท๊กซ่ีใหม่ทุกๆ 5 ปี 
 
กล่องที่ 2 : การควบคุมการประกอบอาชีพ- มาตรฐานขั้นต่ าของพนักงาน 

ถ้ามีการควบคุมวุฒิการศึกษาในการประกอบอาชีพ เพื่อปกปูองความปลอดภัยสาธารณจากพฤติกรรม
ความผิดทางอาญา ในกฎหมายจะก าหนดระดับการศึกษาขั้นต่ า เพ่ือกันคนที่มีการศึกษาต่ าหรือไม่มีวุฒิ
การศึกษาในการประกอบอาชีพออกจากการจ้างงาน และจะท าให้เป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญในการปฏิบัติการ
กฎหมายของเจ้าของธุรกิจหรือผู้ด าเนินการธุรกิจ ที่จะจ้างผู้มีวุฒิการศึกษาในการประกอบอาชีพ ในเรื่องที่ต้อง
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของแรงงานที่ท างานอยู่ในปัจจุบัน และแรงงานที่คาดว่าจะเข้ามาท างานในอนาคต 
นอกจากนี้ถ้าก าหนดระดับการศึกษาขั้นต่ าสูงเกินไป จะท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจริงๆ ยังมี
ทางเลือกอ่ืนๆที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการปกปูองความปลอดภัยของสาธารณชน จากพฤติกรรม
ความผิดทางอาญา นั้นก็คือการให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ด าเนินธุรกิจส่งประวัติแรงงานที่ปฏิบั ติงานอยู่และ
แรงงานที่จะจ้างใหม่ไปให้ต ารวจตรวจสอบประวัติ ซึ่งวิธีการนี้จะลดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
สามารถบรรลุเปูาหมายของนโยบายได้เช่นกัน 

6.2   ความพอเพียงของระดับหรือขั้นตอนในการอนุมัติ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบของภาครัฐได้มีการศึกษาเปรียบเทียบระดับหรือขั้นตอนในการอนุมัติแบบขั้นต่อขั้นใน
กฎหมายที่ลักษณะคล้ายกันหรือไม่   

ในหลักการพื้นฐานนั้น ระดับของการลงโทษหรือเสียค่าปรับเมื่อท าผิดกฎหมาย ควรสอดคล้องกับการ
ลงโทษหรือเสียค่าปรับที่ใช้ในการตรากฎหมายอ่ืนๆทั้ง โดยลักษณะของการท าผิดกฎหมายและที่ท าผิด
กฎหมายอย่างรุนแรง อาจยกเว้นบางสถานการณ์ ที่ต้องมีระดับของค่าปรับหรือการลงโทษที่แตกต่าง เมื่อท า
ผิดกฎหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้ ในกรณีแบบนี้จ าเป็นต้องมีการตัดสินที่โปร่งใสชัดเจนส าหรับการ
ลงโทษที่แตกต่าง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบของภาครัฐ จัดให้มีบทลงโทษหรือการเสียค่าปรับเปรียบเทียบ (benchmarking) 
ที่ใช้ในการตรากฎหมายอ่ืนๆ เมื่อมีการท าผิดกฎหมายทั้งที่เป็นลักษณะของการท าผิดกฎหมาย หรือที่ท าผิด
กฎหมายอย่างรุนแรง 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบของภาครัฐต้องแน่ใจว่าหรือมั่นใจว่า บทลงโทษหรือการเสียค่าปรับมีความสัมพันธ์
กับลักษณะของการท าความผิดตามกฎหมายและสัมพันธ์กับความรุนแรงของความผิดกฎหมายที่ได้กระท า 
ซึ่งกล่อง 3 เป็นตัวอย่างของบทลงโทษและการเสียค่าปรับที่สัมพันธ์กับความรุนแรงของการกระท าความผิด
กฎหมาย 

กล่องท่ี 3 : ตัวอย่างของบทลงโทษค่าปรับที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการกระท าความผิดกฎหมาย 
 การด าเนินงานหรือการผลิตสินค้าและบริการโดยไม่มีใบอนุญาต  การยินยอมอนุญาตให้ด าเนินการ 

การจดทะเบียน เอกสารรับรอง และการได้รับการรับรอง ให้มีบทลงโทษ = 100 หน่วย 
 มีลักษณะหรือเข้าค่ายของการหลอกลวง มีบทลงโทษ = 100 หน่วย 
 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือการยินยอมอนุญาตให้ด าเนินการ มีบทลงโทษ = 10 หน่วย 
 โยงกับการให้ข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีบทลงโทษ = 20 หน่วย 
 การปกปิดข้อมูลข่าวสาร มีบทลงโทษ = 10 หน่วย 
 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามค าสั่ง มีบทลงโทษ = 10 หน่วย 
 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจะปฎิบัติตามค าสั่งมีบทลงโทษ = 10 หน่วย 
 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเก็บบันทึก มีบทลงโทษ = 5 หน่วย 
 การตรากฎหมายนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ทุกชนชั้น ธุรกิจ กลุ่มคน หรือบุคคลได้เข้าใน

กิจกรรมการก ากับดูแลหรือมีส่วนร่วมในการควบคุมตลาดหรือไม่ 
 มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ที่จะกันไม่ให้กลุ่มเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดออกจากกระบวนการจัดท า

กฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของนโยบายเพื่อปูองกันและลดปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตามอาจมีสถานการณ์เนื่องจากลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตัดสินลงโทษสูงกว่าใน
บทลงโทษที่ก าหนดเมื่อกระท าความผิด ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงต่อชุมชนจากการมีบุคคลด าเนินการเหมือนกับ
เป็นแพทย์โดยไม่มีใบอนุญาตจะสูงกว่าบุคคลที่ด าเนินการเหมือนกับเป็นครูโดยไม่มีใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม
อาจจะต้องพิจารณาการกระท าความผิดส าหรับการด าเนินการโดยไม่ใบอนุญาตในอาชีพที่มีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกัน เช่น หมอ หมอผ่าตัด หมอฟัน และเภสัชกร เป็นต้น  

6.3 ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปฺฏิบัตเป็นกรณีพิเศษ 

ถ้าการยก (ร่าง) นิติบัญญัติหรือการตรากฎหมายในทิศทางที่เอ้ือประโยชน์ให้กับบางกลุ่ม บางชนชั้น 
ธุรกิจ กลุ่มคน หรือคนหนึ่งคนใด จะท าให้นิติบัญญัตินี้เป็นอุปสรรคต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ท าให้
ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจหรือการบริโภคของผู้บริโภคบางกลุ่มต้องสูงขึ้น และกีดกันโอกาสในการลงทุนทาง
ธุรกิจและการจ้างงาน 

ตัวอย่างเช่น ประเทศออสเตรเลียมี พรบ. เอ้ือประโยชน์ต่อนักบัญชีและนักบัญชีในเครือแค่ 2 สมาคม
วิชาชีพคือ Accounting Profession associations: CPA Australia และ Accounting and Finance 
Association of Australia and New Zealand: AFAANZ แต่ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับ Institute of Public 
Accountants: IPA ซึ่งจริงๆ ในประเทศออสเตรเลียมีสมาคมวิชาชีพด้านบัญชี 3 แห่งนี้ ซึ่งก็ท าให้เห็นว่า
ในทางปฏิบัติ กฎหมายจะบังคับให้มีการตรวจสอบหรือมีระบบตรวจสอบบัญชี โดยนักบัญชี ซึ่งกฎหมายที่ออก
มาถึง 2,000 ฉบับ ในทุกฉบับนักบัญชีหมายถึงนักบัญชีที่เป็นสมาชิดใน 2 สมาคม คือ CPA และ AFAANZ 
เท่านั้น ไมอ่นุญาตให้นักบัญชีที่เป็นสมาชิก IPA ด าเนินการภายใต้กฎหมายนี้ได ้ 
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ต่อมาได้มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่มีใช้อยู่ทั้งหมด พบว่า กฎหมายหลายฉบับในปัจจุบัน
สามารถอนุญาตให้นักบัญชีสมาชิกของ IPA สามารถเป็นนักบัญชีที่สามารถตรวจสอบบัญชีได้ เพราะมีการ
ปฏิรูปกฎหมายที่ท าให้นักบัญชีใน IPA ที่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดสามารถเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือท าบัญชี
ได้ตามกฎหมาย 
 
 
 
 

 
  



14 
 

บทที่ 7 

การประเมินผลดุลยพินิจของดูแลกฎหมายและข้อบังคับตามสิทธิของผู้มีหน้าที่ 
(Evaluation of Proprietary of Administrative Discretion) 

ในบทนี้ เป็นการอธิบายขยายความเกี่ยวกับการประเมินในแต่ละประเภทของเกณฑ์ ในส่วนของการ
ประเมินผลดุลยพินิจของดูแลกฎหมายและข้อบังคับตามสิทธิของผู้มีหน้าที่ 

เกณฑ์ สาระและเนื้อหา 
ความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจหรือดุลยพินิจในการ
ตัดสิน 

มีการก าหนดอ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสินที่
ชัดเจนและเที่ยงธรรมหรือไม่ (ในตัวบุคคลผู้มีอ านาจ
ในตัดสิน มีชัดเจนและเที่ยงธรรมหรือไม่ มีขอบเขต
ของอ านาจหรือไม่ มีกระบวนในการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่) 

ความเหมาะสมของขอบเขตของอ านาจหรือดุลยพินิจ
ในการตัดสิน 

ขอบเขตอ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสินเหมาะสม
หรือไม่ เมื่อพิจารณาถึงมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของ
ทั้งในและระหว่างประเทศ 

มีมาตรฐานเกี่ยวกับอ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสิน
อย่างเป็นรูปธรรมและมีเปูาหมาย 

เกณฑ์หรือความต้องการของอ านาจหรือดุลยพินิจใน
การตัดสินมีความเฉพาะเจาะจง ที่สามารถจะใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้จริงหรือไม่ และมีความยุติธรรม
เพียงพอที่จะถูกถ่ายทอดได้เหมือนที่ก าหนดโดย
บุคคลที่สาม 

 

7.1 ความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสิน 

 ในการตรากฎหมายหรือนิติบัญญัติได้มีการนิยามใครผู้อ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสินหรือไม่ 

 ในการตรากฎหมายหรือนิติบัญญัติได้มีการนิยามขอบเขตของอ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสิน
หรือไม ่

 ในการตรากฎหมายหรือนิติบัญญัติได้มีการนิยามกระบวนการส าหรับการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือใช้
อ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสินหรือไม่ 

อนุญาตหรือยอมรับ ความหลากหลายในอ านาจในการตัดสินใจ ปรากฎอยู่ในกฏหมายไทย ซึ่งอ านาจ
นั้นๆ ประกอบด้วย 

 การยินยอม อนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการไม่ยอมรับหรือปฏิเสธสิทธิอันชอบธรรมหรือ
ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิที่จะใช้ประโยชน์ เช่น สิทธิการใช้ประโยชน์หรือประโยชน์ที่ควรจะได้รับตามสิทธิ
ตามกฎหมาย 

 การบังคับ หรือการปฏิเสธที่จะบังคับให้เป็นไปตามพันธะ ข้อตกลง หรือหน้าที่ หรือความต้องการ
ของสังคมและสิทธิอันควรมี 

 อ านาจในการให้ทิศทาง/แนวทางปฏิบัติ 
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 อ านาจในการท าการประเมินค่าและในการประกาศใช้  

มีอ านาจการตัดสินใจ 2 ประเภทที่เป็นอ านาจในการตัดสินใจในการบริหารของรัฐ ที่เชื่อมโยงกับ
อ านาจในการบริหารตามกฎหมาย ได้แก่ 

 อ านาจตามกฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้ตัดสินใจหรือปกครอง- ตัวอย่างเช่น ในข้อก าหนดกล่าวไว้ว่า 
ถ้า X เกิดข้ึน Y ต้องตัดสินในทางที่ถูกก าหนดในกฎหมาย 

 อ านาจในการใช้ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจด้วยผู้มีอ านาจเอง - ตัวอย่างเช่น รัฐมนตรีอาจตัดสิน 
ยอมให้ใบอนุญาตกับผู้ยืนขอทุกคน 

การตรากฎหมายหรือนิติบัญญัติควรมีการก าหนดต าแหน่งของผู้อ านาจให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น 
รัฐมนตรี เลขาธิการ ปลัดกระทรวง ในหน่วยงานหรือส านักงานควบคุมบังคับหรือมีอ านาจในการควบคุม 

การตรากฎหมายอาจจะอนุญาตให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจแต่งตั้งผู้แทนหรือมอบหน้าที่ในการใช้
ดุลยพินิจในการตัดสิน ตัวอย่างเช่น รัฐมนตรีอาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้กฎหมายนี้ ให้แก่
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวง ทบวง กรม ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมาย 

เมื่อไหร่ที่ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ตัดสินใจแต่งตั้งผู้แทนเพ่ือให้ใช้อ านาจของผู้มีอ านาจเต็ม ผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจต้องด าเนินการดังนี้ 

 จ าเป็นต้องจัดท าเครื่องมือของแต่งตั้งผู้แทนอย่างเป็นทางการ เพ่ือก าหนดให้ชัดเจนว่าใคร
สามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายได้ 

 บงชี้หรือก าหนดต าแหน่งหน้าที่และชื่อของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ใช้อ านาจแทน 

 อาจจะต้องก าหนดให้มีหรือบังคับให้มีเงื่อนไขของผู้แทนที่มีอ านาจเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ 

การตรากฎหมายควรบงชี้หรือก าหนดต าแหน่งของผู้มีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ใน
กล่องที่ 4 นิยามผู้มีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสิน (รัฐมนตรี), ขอบเขตของอ านาจ (การรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งต้องก าหนดและควบคุม
คุณภาพพลังงานเชื้อเพลิง แต่ไม่ต้องนิยามกระบวนการ 

กล่องที่ 4 : พรบ. การค้าเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 
บทที่ 1 การค้าเชื้อเพลิงและการขนส่งเชื้อเพลิง 
มาตรา 8 ในฉบับของการขอใบอนุญาตภายใต้มาตรา 7 นั้น รัฐมนตรีก าหนดหรือมีค าสั่งให้ก าหนดเงื่อนไข
ออกมาใหม่ ถ้าคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้ทันที ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางการค้า อย่างไรก็ตามใน
สถานการณ์ที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในชาติ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนเชื้อเพลิง และการก าหนดและควมคุมคุณภาพเชื้อเพลิง รัฐมนตรีอาจออกค าสั่ง ที่เป็นทางเลือก 
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขในเงื่อนไขเดิมที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ รัฐมนตรี
สามารถก าหนดเงื่อนไขออกมาใหม่ได้ ถ้าคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้ 

 

และตัวอย่างในกล่องที่ 5 เป็นการตรากฎหมายไม่นิยามของต าแหน่งของบุคคลที่จะมีอ านาจใช้ดุลย
พินิจในการตัดสิน และพนักงานราชการมีอ านาจแบบกว้างเกินไป แต่การตรากฎหมายมีการนิยามขอบเขตและ
กระบวนการไว้ 
  



16 
 

 

กล่องที่ 5 : พรบ. การจดทะเบียนเครื่องจักร ปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971)  
มาตรา 9 ในการด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนเครื่องจักรนั้น ควรให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สืบหา
ข้อเท็จจริง และเรียกให้ผู้สมัครหรือผู้ยืนใบสมัครส่งหรือเสนอ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือออก
หมายเรียกให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ปรากฏตัว ก่อนที่ออกทะเบียนให้ ถ้ามีความจ าเป็น 
ขอบเขตของอ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสินมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบที่หน่วยปฏิบัติต้อง
ด าเนินการหรือไม่ 

7.2 ความเหมาะสมของขอบเขตของอ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสิน 

ในหลักการพ้ืนฐานในการใช้อ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสินจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ดังนั้น
รัฐมนตรีจ ากัดขอบเขตของอ านาจให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสิน จ าเป็นต้อง
พิจารณาประเด็นของเรื่องการรักษาความปลอดภัยในประเทศชาติ ซึ่งในกล่องที่ 6 ข้างล่าง เป็นตัวอย่างที่
แสดงให้เห็นว่า รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ พรบ. การค้าเชื้อเพลิง อาจออกค าสั่งก าหนดทางเลือกใหม่ และหรือ
เปลี่ยน หรือเพ่ิมเงื่อนไขในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ รัฐมนตรีสามารถก าหนดเงื่อนไขออกมาใหม่ได้ ถ้า
เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชาติ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง และการ
ก าหนดและควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง  

กล่องที่ 6 : พรบ. การค้าเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2543 (2000) 
บทที่ 1 การค้าเชื้อเพลิงและการขนส่งเชื้อเพลิง 
มาตรา 8 ในฉบับของการขอใบอนุญาตภายใต้มาตรา 7 นั้น รัฐมนตรีก าหนดหรือมีค าสั่งให้ก าหนดเงื่อนไข
ออกมาใหม่ ถ้าคิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้ทันที ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางการค้า อย่างไรก็ตามใน
สถานการณ์ท่ีจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในชาติ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
เชื้อเพลิง และการก าหนดและควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง รัฐมนตรีอาจออกค าสั่ง ที่เป็นทางเลือก เปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขในเงื่อนไขเดิมที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ รัฐมนตรีสามารถก าหนด
เงื่อนไขออกมาใหม่ได้ ถ้าคิดว่าจะแก้ไขปัญหา 

 

กล่องที่ 7 : พรบ. การค้ายานยนต์ ปี ค.ศ 1986 (รัฐวิคตอร์เรีย ออสเตรเลีย) 
มาตรา 12 การพิจารณาใบสมัครเพื่อขอใบอนุญาตค้ายานยนต์ 

(1) พิจารณาใบสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตค้ายานยนต์ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจ  
 ด าเนินการสืบสวนหรือสืบหาหรือไต่สวนที่คิดว่าจะท าให้แก้ไขปัญหาได้ 
 เรียกร้องให้ผู้สมัครเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าผู้มีอ านาจคิดว่าเข้ากับระเบียบวิธีการที่ก าหนด 
 สืบหา ค าแนะน า และข้อมูลข่าวสารในใบสมัคร จากทุกคน ทุกองค์กร และทุกแหล่งที่คิดว่าจะช่วยแก้ไข 

(2) เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจอาจะนัดหมายหรือเรียกทุกคนหรือทุกองค์กรเพ่ือให้ค าปรึกษาประกอบการ
พิจารณาใบสมัคร 

(3) เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจอาจปฏิเสธที่จะให้ใบอนุญาตกับผู้สมัครได้ ถ้าผู้สมัครไม่เตรียมข้อมูลข่าวสาร
เพ่ิมเติมตามที่ขอ ภายใต้ระยะเวลาที่ให้ผู้สมัครด าเนินการจัดหาตามที่ร้องขอ 

การตัดสินใจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กร ในการเข้าถึงการควบคุม
ตลาด วิชาชีพหรืออาชีพ และการใช้อ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสิน ควรมีอยู่ในเลขาธิการ ที่ท าหน้าที่เป็นผู้
ควบคุม มีอ านาจสั่งการและผู้รับจดทะเบียน ในกล่องที่ 7 ข้างล่างนิยาม เจ้าหน้าที่ ผู้มีอ านาจในการใช้อ านาจ
ดุลยพินิจในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องการอนุมัติใบสมัครหรือใบขอ ใบขออนุญาตในการค้ายานยนต์ 
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ในกล่องที่ 8 ข้างล่าง ก็มีลักษณะคล้ายๆกัน นายทะเบียนมีสามารถใช้อ านาจในการดุลยพินิจในการ
ตัดสินที่จะปฏิเสธการออกทะเบียนเครื่องจักรได้ นายทะเบียน (และไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่) ควรมีอ านาจใน
การดุลยพินิจในการตัดสินที่จะตรวจสอบ สืบหาข้อเท็จจริง และเรียกให้ผู้สมัครหรือผู้ยืนใบสมัครส่งหรือเสนอ 
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือออกหมายเรียกให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ปรากฏตัว ก่อนที่ออกทะเบียนให้ 
ถ้ามีความจ าเป็น ส าหรับเหตุผลในทางปฏิบัติ นายทะเบียนอาจต้องแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้เป็นผู้แทน เพ่ือให้
สามารถใช้อ านาจแทนบางส่วน แต่เอกสารความรับผิดชอบและการแต่งตั้งคณะผู้แทนที่เหมาะสมจะต้องลง
นามโดยนายทะเบียน 

กล่องที่ 8 : พรบ. การทะเบียนเครื่องจักร ปี พ.ศ. 2514 (1971) 
มาตราที่ 8 : หลักการพ้ืนฐาน การด าเนินการ และแบบฟอร์มของการลงทะเบียนเครื่องจักร รวมทั้งการแก้ไข
หรือการท าเครื่องหมายของตราประทับของการลงทะเบียนบนเครื่องจักร และการออกใบรับรองของการ
ลงทะเบียนเครื่องจักรควรให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎข้อบังคับของกระทรวง 
มาตราที่ 9 : ในการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร เจ้าพนักงานหรือผู้อ านาจ ควรมีอ านาจในการดุลยพินิจ
ในการตัดสินที่จะตรวจสอบ สืบหาข้อเท็จจริง และเรียกให้ผู้สมัครหรือผู้ยืนใบสมัครส่งหรือเสนอ เอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือออกหมายเรียกให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ปรากฏตัว ก่อนที่ออกทะเบียนให้ ถ้ามีความ
จ าเป็น ถ้ามีเหตุผลอันน าไปสู่การเชื่อว่าในสมัครเพ่ือขอจดทะเบียนไม่ถูกต้อง นายทะเบียนอาจปฏิเสธการจด
ทะเบียนเครื่องจักร โดยต้องเขียนและส่งข้อมูลข่าวสารพร้อมเหตุผลอันควรให้กับผู้สมัคร 

 

เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเต็ม นายตรวจ นายต ารวจ สารวัตร หรือผู้สอบบัญชี ต้องจ ากัด 
ขอบเขตของการบังคับใช้ดุลยพินิจอ านาจในการตัดสิน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้วยอ านาจดุลยพินิจในการ
ตัดสินไม่ควรออกค าสั่งเกี่ยวกับค่าปรับ แต่ควรมีหน้าที่ในการจัดท าเอกสารและรายงานการละเมิดกฎหมาย
ให้กับคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือตัวแทนภาครัฐ ซึ่ง
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าหรือพนักงานอาวุฒิโส มีหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงของ
การละเมิดกฎหมาย พร้อมทั้งกฎหมายและประวัติของการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ต้องการ รวมทั้งพิจารณา
ให้ความเห็นพร้อมตัดสินใจสนับสนุนการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเหมาะสม ซึ่งกระบวนการนี้จะ
ท าให้รับประกันได้ว่ากระบวนการบังคับใช้กฎหมายและปกปูองเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยความอดทนและขยัน
ต้องมาใช้ต าแหน่งไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมายโดยใช้ต าแหน่งนั้นเอง 

7.3 มีมาตรฐานเกี่ยวกับอ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสินอย่างเป็นรูปธรรมและมีเป้าหมาย 

 การตรากฎหมายได้มีเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหรือตามที่ก าหนดไว้ใน พรบ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ใช้อ านาจดุลยพินิจเพ่ือการบริหารจัดการหรือไม่ 

 ถ้าค าตอบไม่ หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในกฎหมายได้มีการพัฒนาจัดท านโยบายที่เป็นเอกสารเพื่อเป็น
แนวทางให้กับผู้ท าการตัดสินใจในการใช้อ านาจดุลยพินิจในการตัดสินหรือไม่ 

 ถ้าตอบใช่ เอกสารนโยบายนั้นมีการเผยแพร่หรือมีแจกจ่ายให้กับสาธารณะหรือไม่ 

เมื่อการใช้อ านาจดุลยพินิจในการบริหารจัดการถูกพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องมีในการตรากฎหมาย 
กฎข้อบังคับ และเครื่องมือทางกฎหมายอ่ืนๆ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ควรพิจารณาปฏิบัติ ดังนี้ 
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เกณฑ์ตามกฎหมายจะต้องมีในการตรากฎหมาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้ท าการตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายได้ใช้ประกอบการพิจารณาในการใช้ดุลยพินิจของการดูแลระบบให้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด 

ถ้าเกณฑ์ตามกฎหมายไม่ได้มีในการตรากฎหมาย หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบควรจะต้องพิจารณา
จัดท านโยบายเพื่อใช้เป็นคู่มือให้กับผู้มีท าการตัดสิใจได้ใช้เป็นแนวทางในการใช้ดุลยพินิจของการดูแลระบบได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายที่ก าหนดและเที่ยงธรรม 

นโยบายหรือคู่มือควรจัดเป็นเอกสารที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพ่ือให้แน่ใจว่ากระบวนการ
ตัดสินใจท ามีความโปร่งใสและสามารถอธิบายได้ 

โดยวิธีการเช่น คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (Energy Regulatory Commission) มีอ านาจ
กว้างภายใต้มาตรา 11 ของกฎหมายหรือ พรบ. อุตสาหกรรมพลังงาน 2007 ในการจัดท ากฎหมายหรือ กฎ
ข้อบังคับพลังงาน อย่างที่ เห็นในกล่อง 9 ข้างล่าง, ภายใต้มาตรา 64 ให้รัฐมนตรีโดยความยินยอมของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (National Energy Policy Commission: NEPC) จัดท านโยบาย
และแนวทางหรือคู่มือในการก าหนดภาษีในอุตสาหกรรมพลังงาน และในมาตราที่ 65 ก าหนดให้คณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานก าหนดหรือจัดตั้งเกณฑ์ส าหรับการก าหนดภาษีบนฐานปัจจัยเฉพาะที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
65 (1) ถึง (7) ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าคู่มือให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานในการ
ด าเนินการใช้อ านาจในการใช้ดุลยพนิิจเพื่อก าหนดภาษ ี

กล่องที่ 9 : พรบ. หรือ กฎหมายอุตสาหกรรมพลังงานปี 2007 
ส่วนที่ 2 : ภาษีส าหรับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมพลังงาน 
มาตรา 64 : 
รัฐมนตรี โดยความยินยอมของ NEPC ควรจัดท านโยบายหรือคู่มือในการก าหนดเพ่ือการจัดเก็บภาษีในการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมพลังงาน  
มาตรา 65 : 
ERC ควรก าหนดเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีใบอนุญาตในแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายและ
คู่มือที่ได้รับการอนุมัติจาก NEP โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ควรต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและต้องค านึงถึงผลตอบแทนจากลงทุนในต้นทุนของการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมพลังงาน 

(2) พิจารณาอัตราการส่งเสริมเพ่ือให้มีการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความ
ต้องการพลังงานภายในประเทศ 

(3) ควรโน้มน้าวหรือชักชวนให้มีการปรับปรุงการประกอบกิจการอุตสาหกรรมพลังงานให้มีประสิทธิภาพ 
(4) ต้องค านึงถึงความยุติธรรมกับท้ังผู้บริโภคและการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมพลังงาน 
(5) ต้องค านึงถึงความช่วยเหลือผู้บริโภคที่ดอยโอกาสหรือไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการไฟฟูาของรัฐ 

หรือการจัดหาไฟฟูาเพ่ือกระจายความรุ่งเรืองสู่พื้นที่ในต่างจังหวัด 
(6) มีการค านวณภาษีที่โปร่งใสและชัดเจน และเผยแพร่สู่สาธารณะชน  
(7) ต้องไมใช่อ านาจหรือพยายามเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคพลังงาน หรือบุคคลที่ปรารถนาใน

การใช้พลังงาน 
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มาตรา 66 : 
ERC ควรใช้ใบอุนญาตให้ประกอบกิจการพลังงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมอัตราภาษีที่ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือที่ได้รับการอนุมัติภายใต้มาตรา 64 และด าเนินตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในมาตรา 65 
ERC ควรเปิดเผยสูตรและวิธีการที่ใช้ในการค านวณภาษี ถ้ามีการบังคับใช้ภาษีในอัตราทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ ตัวแปรที่ใช้ในการค านวณ ยกเว้นในกรณีท่ี ERC พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลที่เป็นความลับเชิง
พาณิชย์ของการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมพลังงาน 

 

ในกล่องที่ 10 ข้างล่างเป็นตัวอย่างที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดอ านาจในการใช้ดุลยพินิจใน
การด าเนินการภายใต้กฎหมายหรือ พรบ. การส่งออกและน าเข้าสินค้าปี 1979 โดยใช้ควบคุมสิ่งของหรือทุกสิ่ง
ที่น าเข้าส่งออกท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 5 (1) ถึง (6) และอัตราที่ก าหนดเพ่ือคิดค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งออกและ
น าเข้า นอกจากนี้หมายเหตุในกฎหมายหรือ พรบ. ก าหนดเกณฑ์ตามกฎหมายในระดับสูงสุด (เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ, ประโยชน์สาธารณะ, สาธารณสุข, การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ, เพ่ือประชาชน, หรือ ศิลธรรม
อันดี) โดยไม่ต้องมีนโยบายหรือคู่มือที่ช่วยให้รัฐมนตรีก าหนดว่าอะไรคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ 
สาธารณสุข เป็นต้น)  

พรบ. หรือกฎหมายไม่ต้องมีคู่มือเกี่ยวกับระเบียบวิธีที่ใช้ในการคิดค านวณอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ส่งออกและน าเข้า 

พรบ. หรือ กฎหมายนี้ท าให้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ต้องรับผิดชอบที่จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามข้อพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการตรึกตรองข้อเสนอเพ่ือการ
แจ้งเตือนของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ควรเป็นความลับ 

การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบกฎหมาย (RIA) กับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ระบุไว้ในมาตรา 
5 และ 6 เพ่ือปรับปรุงความรับผิดชอบต่อหน้าทีและความโปร่งใสของการใช้อ านาจดุลยพินิจในการด าเนินการ
ของรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีมีความจ าเป็นต้องแจ้งเตือนหรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องปกปูอง
สาธารณสุขหรือ รักษาความปลอดภัยในชาติ ตัวอย่างเช่น พรบ. สามารถเรียกให้รัฐมนตรีเปิดเผยเหตุผลต่อ
สาธารณะชนเกี่ยวกับการตัดสินใจ และจัดท าการประเมินผลกระทบกฎหมาย (RIA) ภายใน 12 เดือน ของ
ประกาศแจ้งเตือนนั้นๆ จะท าให้รัฐมนตรีด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติการในสถานการณ์ที่เหมาะสม แต่รัฐมนตรี
ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นๆ  

กล่องที่ 10 พรบ. กฎหมายส่งออก น าเข้าสินค้า ปี 2552 (1979) 
มาตรา 5 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สาธารณประโยชน์ การรักษาความปลอดภัยในชาติ เพื่อประโยชน์ของประชาติ และศิลธรรม
อันดี และประโยชน์อื่นๆ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การก ากับโดยมติคณะคณะรัฐมนตรี มีอ านาจใน
ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) สินค้าบางชนิดที่ไมอ่นุญาตหรือห้ามส่งออกหรือน าเข้า 
(2) สินค้าบางชนิดที่ต้องขอใบอนุญาตก่อนส่งออกหรือน าเข้า 
(3) สินค้าท่ีแบ่งเป็น ประเภท หมวดหมู่ ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน ปริมาณ มูลค่า ขนาด น้ าหมัก ราคา 

การค้า และชื่อ เครื่องหมายการค้า แหล่งก าเนิดสินค้าของประเทศที่ส่งออกหรือน าเข้า ประเทศที่
ส่งออกสินค้าและน าเข้าสินค้า 
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(4) ประเภทหรือหมวดหมู่และชนิดสินค้าท่ีต้องระวางโทษหรือค่าใช้จ่ายในการส่งออก และน าเข้า 
(5) สินค้าท่ีส่งออกและน าเข้าท่ีต้องมีใบรับรองจากแหล่งผลิตสินค้า ใบรับรองคุณภาพ และใบรับรองอ่ืนๆ

เพ่ือการประชุมนานาชาติและปฏิบัติทางการค้า 
(6) เรื่องอ่ืนๆ เพื่อผลประโยชน์ในการวางระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกและน าเข้า ภายใต้กฎหมายนี้ 

บทบัญญัติในวรรค หนึ่ง ควรให้มีการบังคับใช้โดยอนุโลม ในกรณีท่ีมีการแก้ไขหรือยกเลิกประกาศหรือการแจ้ง
เตือนภายใต้มาตรานี้ 

มาตรา 6 รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจในการก าหนดอัตราการคิดค่าใช้จ่ายใน
เรื่องดังนี้คือ อ านาจในการแก้ไขปรับปรุงใหม่ หรือยกเลิกอัตราการคิดค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งออกและน าเข้า 

ซึ่งค่าใช้จ่ายนั้น อาจถูกก าหนดให้จ่ายเป็นเงินสดหรือในรูปทรัพย์สินอื่นๆ  
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บทที่ 8 
การประเมินความโปร่งใสของกระบวนการบรหิารจัดการ  

(Evaluation of Transparency of Administrative Procedure) 

เกณฑ์ เนื้อหาสาระ 
การเข้าถึงและเปิดให้เข้ามามีส่วนรวมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

มีหลักประกันหรือไม่ ว่าการปฏิบัติการเพ่ือใช้อ านาจ
ดุลยพินิจตามกฎหมายหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรรับผิดชอบได้มี ระบบการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน ธุรกิจเอกชน องค์กรแล้ว และมีระบบ
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นๆ หรือไม่ 

สามารถคาดการณ์ได้ง่าย ง่ายในการรับรู้ผลลัพธ์ ระยะเวลา และกระบวนการ
บริหารจัดการ ขั้นตอนในการด าเนินการ และเอกสาร
ที่เก่ียวข้องที่ต้องใช้ประกอบการด าเนินการหรือไม่ 

มีระบบควบคุมทุจริตคอรัปชั่น มีระบบควบคุมทุจริตคอรัปชั่นอยู่หรือไม่ ตัวอย่างเข่น 
ความพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างภาระในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และหรือการให้สิทธิพิเศษกับกลุ่มคน 
คน ธุรกิจ หรือองค์กร เป็นต้น 

8.1 การเข้าถึงและเปิดให้เข้ามามีส่วนรวมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในจัดท ากฎหมาย ขับเคลื่อน และประเมินผล ได้จัดท าเอกสารคู่มือเพ่ือให้บุคคล ธุรกิจ
เอกชน และองค์กร มีความเข้าใจในขอบเขตของในการใช้อ านาจในการใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการหรือไม่  
ถ้าตอบว่า ใช่ มีเอกสารนโยบายนั้นๆ เผยแพร่และแจกจ่ายให้สาธารณะชนหรือไม่ 

ในองค์กรนี้มีกฎหมายที่บังคับให้ประชาชน ธุรกิจเอกชน องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
หรือไม ่(ถ้ามี) การปฏิบัติการ ได้ใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการภายใต้กฎหมายนั้นๆ หรือไม่   

ตัวอย่างเช่น ในกฎหมายเรื่องการค้าขายยานยนต์ การขออนุญาตให้เป็นผู้ค้ายานยนต์ ได้ก าหนดให้
บุคคล หรือธุรกิจเอกชน ต้องเตรียมเอกสารหรืออ่ืนๆจ านวนหนึ่ง เพ่ือประกอบการขอใบอนุญาตให้สามารถ
ด าเนินการในลักษณะผู้ค้ายานยนต์ ซึ่งบางเอกสารที่ต้องด าเนินการจัดท าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตัดสินใจในการปฏิบัติการใช้อ านาจดุลุยพินิจในการด าเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา 8 (2) ของพรบ.ผู้ค้ายานยนต์ปี 1986 ได้ก าหนดเอกสารและหรือข้อมูลข่าวสารที่ยืนของ
ใบอนุญาตต้องจัดเตรียมประกอบการยืนของใบอนุญาต มาตรา 8(2) (f) กล่าวว่า “การยืนใบสมัครเพ่ือขอ
ใบอนุญาตจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าประเภทการค้ายานยนต์ที่ผู้ยืนใบสมัครต้องการจะด าเนินการและ
ทรัพยากรทางการเงินที่ผู้ยืนใบสมัครที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดนั้น”  
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วิคตอเรียเพ่ือให้ค าแนะน าผู้บริโภค (Consumer Affairs Victoria: CAV) 2  เป็นหน่วยงานของรัฐที่
ท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ พรบ. ผู้ค้ายานยนต์ ปี 1986 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหมดในกฎหมายเกี่ยวกับ
ท าให้ประชาชน ธุรกิจเอกชน และองค์กรมีส่วนรวม CAV ได้เตรียมเอกสารแผ่นแบบ (template document) 
ขึ้นไว้ในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจของผู้ยืนเสนอและประกาศของสถานะ
ทางการเงินส่วนบุคคล  ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้บุคคล ธุรกิจเอกชน และองค์กรรับทราบได้ทันที่ว่าข้อมูลข่าวสาร
อะไรที่ต้องเตรียมเพ่ือยืนไปพร้อมกับใบสมัคร และข้อมูลข่าวสารของ CAV จะใช้อ านาจดุลุยพินิจในการบริหาร
จัดการ เพ่ือก าหนดทรัพยากรเงินทุนของผู้สมัคร เพ่ือด าเนินประเภทของธุรกิจที่ก าหนดไว้ในแผนธุรกิจ 

โครงร่างเอกสารแผ่นแบบที่ต้องจัดท าตามกฎหมาย 

 ส าเนาของแผนธุรกิจ 
 วัตถุประสงค์และพันธกิจ 
 ประวัติความเป็นมาในอุตสาหกรรมการค้ายานยนต์ 
 แผนภูมิองค์กรธุรกิจภายในบริษัท 
 รูปแบบธุรกิจ 
 ยุทธศาสตร์การโฆษณา 
 แหล่งเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Start-up) 
 จ านวนเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 
 รายการต้นทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 
 ประกาศของเงินลงทุนส่วนบุคคล 
 สถานะของสินทรัพย์และหนี้สิน 
 รายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล 

8.2 สามารถคาดการณ์เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนของการขอใบอนุญาตได้ง่าย 

กฎหมายและหน่วยงานรับผิดชอบ ได้จัดท าเอกสารข้อมูลข่าวสารและข้ันตอนในการด าเนินการเพื่อยืนพร้อม
ใบสมัคร เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคคล ธุรกิจเอกชนและองค์กรรับทราบหรือไม่ 

กฎหมายหรือกฎข้อบังคับได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่าอะไรที่ บุคคล ธุรกิจเอกชน หรือองค์กร จ าเป็นต้อง
จัดเตรียม มีกระบวนการและขั้นตอนอะไรที่จะต้องเสนอหรือยืนกับหน่วยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบ และกรอบ
ระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการยืนข้อเสนอให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และได้รับใบอนุญาตตามที่คาดไว้ 

พรบ. ผู้ค้ายานยนต์ปี 1986 น ามาพิจารณาอีกครั้งเพ่ือแสดงให้ในแต่ละเรื่องที่ต้องด าเนินการตาม
กฎหมายหรือต้องเตรียมตามข้อก าหนด ในกล่องท่ี 11 เป็นตัวอย่างของการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ และขั้นตอน
ในการยืนใบสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตในการเป็นผู้ค้ายานยนต์ 

  

                                                           

2 คือการแจ้งเตือนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงและข้อดีของผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภท โดยทั่วไป  
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กล่องที่ 11 : ตัวอย่างของจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์และ ขั้นตอนในการยืนใบสมัคร เพื่อขอใบอนุญาต 
(1) ใบสมัครส าหรับขอใบอนุญาตที่จะต้องยืนต่อผู้ที่มีอ านาจ ได้แก่ 

 บุคคลผู้มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า 
 นิติบุคคล 

(2) ใบสมัครต้องอยู่ในรูปแบบฟอร์มที่อนุมัติจากผู้มีอ านาจ และผู้สมัครต้องลงรายเซ็น โดย 
(3) ใบสมัครจะต้องยืนพร้อมกับค่าสมัครตามที่ก าหนดและค่าใบอนุญาตประจ าปี 
(4) ใบสมัครต้องระบุ 

 ชื่อและท่ีอยู่ 
 ถ้าใบสมัครยืนโดยบุคคลธรรมดา ก็ให้ใช้ชื่อนั้น 
 ถ้าใบสมัครยืนโดยหุ้นส่วน ก็ให้ใช้ชื่อของแต่ละหุ้นส่วน 
 ถ้าใบสมัครยืนโดยนิติบุคคล ก็ให้ใช้ชื่อของแต่ละผู้อ านวยการของนิติบุคคลนั้น 
 ถ้าใบสมัครยืนโดยนิติบุคคล ต้องมีวันที่ และสถานที่ของนิติบุคคลนั้นๆ รวมทั้งชื่อนิติบุคคลพร้อม

ที่อยู่ส านักงานที่จดทะเบียน 
 วันที่ที่ผู้ยืนใบเพื่อขออนุญาตจะเปิดด าเนินการการค้ายานยนต์ 
 ที่อยู่ที่จะด าเนินธุรกิจของผู้ได้รับอนุญาต และที่อยู่อื่นๆ ที่ผู้ได้รับอนุญาตเสนอที่จะด าเนินธุรกิจ

ในเครือ 
 ผู้ยืนใบสมัครก าลังยืนในสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตอยู่หรือไม่ ผู้ยืนใบสมัครเคยมีใบอนุญาตเพ่ือค้า

ยานยนต์หรือไม่ และเคยท างานเป็นผู้ค้ายานยนต์มาก่อนหรือไม่ 
 ชนิดหรือประเภทของการค้ายานยนต์ที่ผู้ยืนใบสมัครที่ต้องการจะท าธุรกิจ และเงินทุนที่ต้องการ

ใช้ในการด าเนินธุรกิจของธุรกิจการค้ายานยนต์ที่ก าลังด าเนินการขอใบอนุญาต 
 เรื่องอ่ืนๆ ที่อาจต้องบัญญัติไว้หรือก าหนดไว้ 
หน่วยงานรัฐรับผิดชอบได้มีการเตรียมทุกข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ประกอบการด าเนินการยืนขอ
ใบอนุญาตในลักษณะที่สามารถคาดการณ์ได้ง่ายและใช้ภาษาที่เรียบง่ายเพ่ือความเข้าใจ บนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงานหรือแผ่นพับส าหรับโฆษณาหรือไม่ 

8.2.1 ขั้นตอนในการด าเนินการเพื่อยืนใบสมัคร 
ควรจะต้องมีกฎหมายเพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเตรียมคู่มือเพ่ืออธิบายขั้นตอนในการ

ด าเนินการเพ่ือยืนใบสมัคร และเพ่ือช่วยให้บุคคล ธุรกิจเอกชน และองค์กร รับทราบหรือเข้าใจว่าอะไรที่
ด าเนินการและเอกสารอะไรที่ต้องจัดเตรียม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือยืนขอใบอนุญาต แต่ถ้าไม่
กฎหมายนั้นๆ หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือยืนใบสมัคร ท า
ให้ประชาชนหรือสาธารณชนมั่นใจและเข้าใจในความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบ 

กล่อง 12 แสดงให้เห็นว่าใบสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตในการค้าขายยานยนต์จะต้องส่งต่อให้
ผู้อ านวยการ CAV และหัวหน้าข้าราชการต ารวจเพ่ือให้ด าเนินการไต่สวนหรือสอบสวนและรายงานผลที่พบ
จากการไต่สวนซึ่งอาจจะรวมถึงข้อเสนอแนะของผู้มีอ านาจ ผู้ยืนใบสมัครอาจถูกเรียกให้เตรียมใบยินยอมจากผู้
อ านาจจากบุคคลหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ประกอบการยืน
พร้อมใบสมัคร มาตรา 12 ของกฎหมายหรือ พรบ. ให้ผู้อ านาจใช้อ านาจดุลยพินิจกว้างๆในการด าเนินการไต่
สวนหรือสอบสวนที่คิดว่าจะช่วยท าให้การพิจารณาใบสมัครนั้นมีความเหมาะสมได้ 
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บทบัญญัติในกฎหมายหรือ พรบ. ที่เหมาะสมกับการยืนใบสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตค้าขาย
ยานยนต์ จะต้องแสดงต่อผู้ยืนใบสมัครให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือยืนใบสมัครเพ่ือขอ
ใบอนุญาตอาจมีขั้นตอนที่ยาวยืดเยื้อและต้องให้หน่วยงานหลายหน่วยงานต้องพิจารณานั้นมีความจ าเป็น
ส าคัญและเหมาะ ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ เพราะจะส่งสัญญาณว่าใบสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตจะไม่
อนุมัติโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงเวลาที่ทุกข้อเรียกร้องให้ผู้ยืนใบสมัครได้ด าเนินการในทุกขั้นตอนได้รับการ
ยืนยันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

กล่องที่ 12 : ตัวอย่างของข้ันตอนในการด าเนนิการเพื่อยืนใบสมัคร 
11 ประการที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการยืนใบสมัคร 

(1) เมื่อมีการด าเนินการยืนใบสมัครเพ่ือขออนุญาตภายใต้มาตรา 8, ผู้มีอ านาจจ าเป็น, ยกเว้นใน
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมาย, ให้รายละเอียดข้อมูลขอใบสมัครทุกชนิด และให้ผู้มี
อ านาจพิจารณาเกี่ยวกับการให้อ านาจ ผู้อ านวยการ CAV และหัวหน้าข้าราชการต ารวจเพ่ือให้
ด าเนินการไต่สวนหรือสอบสวน 

(2) ผู้อ านวยการ CAV และหัวหน้าข้าราชการต ารวจ เมื่อได้รับรายละเอียดของใบสมัคร จ าเป็นต้อง
ด าเนินการเรียกร้องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครในฐานะผู้ได้รับมอบอ านาจด าเนินการพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

(3) ผู้อ านวยการ CAV และหัวหน้าข้าราชการต ารวจ เมื่อได้รับรายละเอียดตามท่ีเรียกร้องให้ผู้ยืนใบสมัคร
ด าเนินการหรือข้อมูลหลังจากการไต่สวนแล้วให้รายงานต่อผู้มีอ านาจ 

(4) รายงานต้องบรรจุข้อเสนอแนะด้วย 
11  การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

(1) ผู้มีอ านาจอาจเรียกร้องให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ยืนใบสมัครเพื่อขอใบอนุญาตท าธุรกิจค้าขายยาน
ยนต์เตรียมใบยินยอม ที่ให้ผู้มีอ านาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ยืนพร้อมใบสมัครเพ่ือขอใบอนุญาต หรือเพ่ือตรวจสอบใบอนุญาต ในขณะที่ยืนใบสมัครเพ่ือขอ
อนุญาตหรือในทุกขณะที่มีใบอนุญาตอยู่แล้ว 

12  การพิจารณาใบสมัคร 
(1) ในการพิจารณาใบสมัครส าหรับขอใบอนุญาต, ผู้มีอ านาจอาจ 

 สามารถด าเนินการเรียกร้องให้ผู้ยืนใบสมัครด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
เรียกร้องให้ผู้ยืนใบสมัครเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมถ้าผู้อ า 

 น่าจะเห็นว่าเหมาะสมและมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
 สืบหาค าแนะน าและข้อมูลเกี่ยวกับใบสมัครที่ยื่นมาจากบุคคลอ่ืนๆ หรือองค์กรอ่ืนๆ หรือ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมต้องด าเนินการ 
(2) ผู้อ านาจอาจนัดหมายทุกคนหรือทุกองค์กรเพ่ือให้ค าแนะน าหรือช่วยด าเนินการพิจารณาใบสมัคร 
(3) ผู้มีอ านาจอาจปฏิเสธการให้ใบอนุญาตกับผู้ยืนใบสมัคร ถ้าผู้ยืนใบสมัครไม่สามารถเตรียมข้อมูลข่าว

เพ่ิมเติมตามเวลาที่ก าหนดให้ด าเนินการอย่างสมเหตุสมผล 

8.2.2 ระยะเวลาหรือกรอบเวลา  

กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้ก าหนดระยะเวลาส าหรับการด าเนินการเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
หรือไม่ 



25 
 

พรบ. ผู้ค้ายานยนต์ปี 1986 ไม่ได้ก าหนดหรือบังคับให้ผู้มีอ านาจที่มีภาระหน้าที่ในด าเนินการ
เกี่ยวกับใบสมัคร เพ่ือตัดสินใจอนุญาตให้ใบอนุญาตส าหรับค้าขายยานยนต์ ให้เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลา
เฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในเว็บไซต์ของ CAV ได้ก าหนดให้ผู้มีอ านาจด าเนินการสืบค้นเพ่ือท าการตัดสินใจอนุญาต
ให้ใบอนญุาตภายใน 6 อาทิตย์ ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่สมเหตุสมผลที่สองหน่วยงานที่กล่าวมาให้เพราะผู้มีอ านาจ
อาจต้องรอรายงานจากผู้อ านวยการ CAV และหัวหน้าข้าราชการต ารวจ หรือบุคคลและองค์กรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

การเปิดเผยกรอบเวลาส าหรับการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับใบสมัคร เพ่ือให้บุคคล ธุรกิจ
เอกชน และองค์กรได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่า การด าเนินการพิจารณาใบสมัครในกระบวนการตัดสินใจอนุมัติ
ใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ในเวลารวดเร็ว และอาจต้องเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน
กับองค์กรของรัฐอ่ืนๆอีกมาก 

8.2.3 ผลลัพธ์หรือข้อสรุปการได้รับหรือไม่ได้รับใบอนุญาต 

กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้เตรียมแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินการเรื่องต่างๆที่เป็น
ตัวก าหนดหรือให้บรรลุผลลัพธ์หรือไม่ 

กล่องที่ 13 ข้างล่างแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ต้องด าเนินการตามท่ีหน่วยงานหรือกฎหมายก าหนด
เพ่ือให้ได้ใบอนุญาตหรือไม่ได้ใบอนุญาตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ โดยเฉพาะในเรื่องผู้อ านาจต้อง
มอบใบอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจค้ายานยนต์ถ้าผู้ยืนได้ด าเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด (มาตรา13 
(1)) และผู้มีอ านาจปฏิเสธใบสมัครหรือไม่มอบใบอนุญาตให้ผู้ยืน ถ้าผู้ยืนไม่สามารถด าเนินการทุกอย่างให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ (มาตรา 13(2)) และไม่สามารถเรื่องต่างๆ ที่ต้องด าเนินการเพ่ือประกอบการพิจารณาใบ
สมัคร จะท าให้ใบสมัครนั้นไม่ได้รับการอนุมัติ (มาตรา 13 (4)) 

กฎหมายสามารถท าให้บุคคล ธุรกิจเอกชน และองค์กรมีความเข้าใจชัดเจนในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องตรงกับการตัดสินใจของผู้มีอ านาจทั้งในเรื่องการอนุญาตหรือปฏิเสธในสมัครส าหรับใบอนุญาตเพ่ือค้ายานยนต์ 

กล่องท่ี 13 ตัวอย่างผลลัพธ์ทั้งท่ีได้ใบอนุญาตและปฏิเสธการได้รับใบอนุญาต 
13 อนุญาตหรือปฏิเสธใบอนุญาต 

(1) ผู้มีอ านาจต้องอนุญาตใบอนุญาตให้ผู้ยืนใบสมัคร ถ้าผู้ยืนใบสมัครสามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนด ดังนี้ 
 การยืนใบสมัครได้ด าเนินการตามที่กฎหมายฉบับนี้ที่ก าหนดทุกประการ 
 ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดตามกฎหมายได้จ่ายพร้อมใบสมัครเรียบร้อยแล้ว 
 ผู้ยืนใบสมัครได้เตรียม ข้อมูลข่าวสารตามที่ถูกเรียกให้ด าเนินการยืนพร้อมใบสมัคร ภายใต้มาตรา 12 
 ไม่มีหลักการส าหรับปฏิเสธใบสมัครภายใต้อนุมาตรา (4) หรือ (6) 

(2) ผู้มีอ านาจจ าเป็นต้องปฏิเสธใบสมัครเพ่ือขอใบอนุญาต ถ้าผู้ยืนใบสมัครไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
ข้อก าหนดดังนี้ 
 การยืนใบสมัครไม่สามารถด าเนินการตามที่กฎหมายฉบับนี้ที่ก าหนดได้ทุกประการ 
 ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมที่ก าหนดตามกฎหมายพร้อมใบสมัคร 
 ผู้ยืนใบสมัครไม่สามารถเตรียม ข้อมูลข่าวสารตามที่ถูกเรียกให้ด าเนินการยืนพร้อมใบสมัคร  

ภายใต้มาตรา 12 
 มีหลักการส าหรับปฏิเสธใบสมัครภายใต้อนุมาตรา (4) หรือ (6) 
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(3) ผู้มีอ านาจจะไม่ถูกเรียกให้ด าเนินการอธิบายทางวาจาเพ่ือก าหนดว่าจะอนุมัติใบอนุญาตหรือจะปฏิเสธ
ใบสมัครส าหรับขอใบอนุญาตได ้

(4) การขอใบอนุญาตโดยบุคคลธรรมดาจะได้รับการปฏิเสธ ถ้าปรากฏต่อผู้อ านาจดังนี้ 
 ผู้ยืนใบสมัครมีอายุไม่ถึง 18 ปี  
 ผู้ยืนใบสมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะมีใบอนุญาตภายใต้กฎหมายฉบับนี้หรือกฎหมายเพ่ือขอ

ใบอนุญาตค้ายานยนต์ในรัฐอ่ืนๆ 
 ผู้ยืนใบสมัครเป็นบุคคลล้มละลายภายใต้การบริหารจัดการ 
 ผู้ยืนใบสมัครไม่มี หรือ มีใบอนุญาตแบบไม่ต่อเนื่อง หรือไม่มีเงินทุนมากพอที่จะด าเนินธุรกิจ

การค้ายานยนต์ได้ตามท่ีเสนอ 
 ผู้ยืนใบสมัครไม่ใช่บุคคลที่ด าเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์และเป็นธรรม 
 ผู้ยืนใบสมัครไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนี้ และกฎข้อบังคับที่สามารถท าให้

ผู้ยืนสามารถด าเนินธุรกิจนี้ได้ 
 ผู้ยืนใบสมัครเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะหรือบุคคลปกติที่จะขอใบอนุญาต 
 ผู้ยืนใบสมัครไม่มีหรือไม่ควรที่จะมีหลักฐานว่าผู้ยืนสามารถด าเนินธุรกิจได้ตามกฎหมาย 
 ผู้ยืนใบสมัครไม่ควรหรือน่าจะดูแลและควบคุมธุรกิจนี้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ผู้ยืนใบสมัครคือผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่มีคุณสมบัติในการถือใบอนุญาต หรือ 

เคยเป็นผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่ีเคยไม่มีคุณสมบัติ 
 ผู้ยืนใบสมัครเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหาร กฎหมายหรือ 

พรบ. 1986 
 ผู้ยืนใบสมัครเคยเป็นนักโทษหรือถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่ท าผิดจากคดีอุฉกรรจ์ (มีการบันทึกใน

ประวัตินักโทษหรือไม่)ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (ถ้าผู้ยืนไม่ได้รับอนุญาตภายใต้มาตรา 29B) 
 ผู้ยืนใบสมัครมีข้อร้องเรียนในการเข้ารับเงินกองทุนเลี้ยงชีพ (ถ้าผู้ยืนไม่ได้รับอนุญาตภายใต้มาตร 29A) 

8.3 มีระบบควบคุมทุจริตคอรัปชั่น 

หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบมีการด าเนินการการติดตามตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการบังคับ
ใช้ พรบ. หรือกฎหมาย เพื่อตรวจสอบการให้สิทธิพิเศษของผู้มีอ านาจแบบสุ่มและอิสระหรือไม่ 

8.3.1 การวัดประสิทธิภาพและการจัดการบังคับใช้ให้บรรลุผลส าเร็จ 

หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบควรมีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของพนักงานในหน่วยงานที่ด าเนินการสืบสวนสอบสวนหรือกิจกรรมบังคับใช้อื่นๆที่เก่ียวข้อง  

ควรมีการเก็บข้อมูลของแต่นักสืบหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือบ่งชี้หรือพิสูจน์จ านวน
การสืบสวนสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย และอัตลักษณ์ สถานที่ตั้ง และแฟูมประวัติของการปฏิบัติ การ
ตามกฎหมายเพ่ือสืบสวนบุคคล ธุรกิจเอกชน และองค์กร การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของแต่ละนักสืบและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะแสดงให้เห็นผลผลิตของการท างานในระดับที่
แตกต่างกันและอัตราการตรวจจับการกระท าผิดกฎหมาย ความแตกต่างในอัตราการตรวจจับการกระท าผิด
กฎหมายส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากความเป็นไปได้ของสถานการณ์ท่ีสนับสนุนในขณะนั้น 
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อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการสืบค้นหาต่อไป ซึ่งอาจร่วมถึงการใช้นักสืบและ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้ที่อ่ืน หรือ เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้น ด าเนินการตรวจสอบวัด
ประสิทธิภาพแบบสุ่มของเหล่านักสืบหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่มีผลงานต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของการ
ตรวจจับของผู้กระท าผิดกฎหมาย ซึ่งการวัดประสิทธิภาพหรือการตรวจสอบผลการด าเนินงานแบบสุ่มตัวอย่าง
จะเกี่ยวข้องกับการเลือก กรณีสืบสวนที่ด าเนินการแล้ว และการสืบสวนกรณีนั้นต้องสืบหาว่า บุคคล ธุรกิจ
เอกชน และองค์กรเหล่านี้จะด าเนินการปฏิบัติตามกฎหมายในเวลาที่เจ้าหน้าสืบสวนลงปฏิบัติงานเพ่ือหา
หลักฐานประกอบการพิจารณา ถ้าผู้วัดประสิทธิภาพพบว่าไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย จ าเป็นต้องสืบสวนเพ่ือ
ค้นหาต่อไป เพ่ือบ่งชี้ว่า ผู้สืบสวนหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหรือเนื่องจาก
การรับสินบนหรือการชักชวนให้ทุจริตหรือไม่ 

8.3.2 นโยบายการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย 

หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบมียุทธศาสตร์ของการปฏิบัติหรือบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ 

หน่วยงานรัฐต้องเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายให้สาธารณะชน 
จะต้องเตรียมการที่เป็นประโยชน์ดังนี้ 

ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบสามารถท่ีจะต้องปฏิบัติตามระบบหรือวิธีการบังคับ
ใช้ได้ และต้องท าให้เกิดความโปร่งใสในการประยุกต์ใช้ระบบการบังคับใช้กฎหมายในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นขนาด
ของการกระท าความผิด ประวัติของการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดกฎหมาย และความเป็นผู้ผิดทางอาญา 

กล่องที่ 14 แสดง บางส่วนที่ตัดตอนมาจากส่วนส าคัญของนโยบายการปฏิบัติตามและการ
บังคับใช้ตามกฎหมายของ CAV ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สิทธิพิเศษส าหรับส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และใช้การแก้ไขเชิงบวก (การตักเตือนและการให้การศึกษา) เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรม หรือใช้ลงโทษ
เฉพาะผู้ที่กระท าผิดซ้ าและชัดเจนมาก ที่ส าคัญไปกว่านั้น นโยบายต้องแสดงให้เห็นชนิดหรือประเภทของ
กิจกรรมหรือปฏิบัติการบังคับใช้ที่จะน าไปใช้กับผู้ที่ละเมิดกฎหมายในระดับต่ า กลาง และสูง และปัจจัยที่ต้อง
น าเข้าไปพิจารณา เช่น ความรุนแรงของการกระท าความผิด และความเป็นผู้มีความผิดทางอาญา และประวัติ
ของการถูกกล่าวโทษว่ากระท าผิดกฎหมาย นโยบายนี้จะต้องมีข้อบ่งชี้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือให้บุคคล 
ธุรกิจเอกชน และองค์กรเหล่านี้จ าเป็นต้องปฏิบัติตามแนว ซึ่ง CAV จะเป็นผู้ดูแลการบังคับใช้กฎหมายนี้ 

กล่องที่ 14 : นโยบายการปฏิบัติตามและบังคับใช้ตามกฎหมายของ CAV (ยกมาเฉพาะบางส่วน) 
CAV จะเลือกตัวเลือกหรือวิธีการบังคับใช้ที่มีอยู่ในกฎหมายโดยจะเลือกวิธีการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี  
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จของการใช้วิธีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และการใช้ยุทธศาสตร์
ของทรัพยากรที่หาได้ เกณฑ์ต่อไปนี้สามารถประยุกต์ใช้กับทุกกิจกรรมของการบังคับใช้ตามกฎหมาย 
ความพอสมควร (กฎหมาย) (Proportionality) 
การปฏิบัติการบังคับใช้ในทุกวิธีที่เลือกใช้ต้องมีความเหมาะสมหรือพอสมควรกับสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายกับ
ผู้บริโภคและความร้ายแรงของการฝุาฝืนกฎหมาย 
ความสอดคล้อง (Consistency) 
วิธีการบังคับใช้ตามกฎหมายที่เลือกใช้จะต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ 
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ความโปร่งใส (Transparency) 
นักธุรกิจและผู้บริโภครู้ว่าอะไรที่คาดหวังและสามารถคาดหวังว่าจะด าเนินการอย่างไรกับหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบ 
การตั้งเป้าหมาย (Targeting) 
การตั้งประเด็นและผู้ค้าขายเปูาหมายในเรื่องของความเสี่ยง ใหม่ และเกิดประเด็นต่างๆ และ การจัดล าดับ
ความส าคัญของวิธีการบังคับใช้จะท าให้มีการใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิผล 
การบังคับใช้ท่ีเน้นผลลัพธ์ (Outcome focused enforcement) 
การใช้แก้ไขการบริหารจัดการและการเยี่ยวยาทางแพ่ง จะท าให้เกิดความสมดุลของยุทธศาสตร์การบังคับใช้
มากขึ้น ระหว่างการสืบหาเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้แก่ การหยุดการด าเนินการที่ก าลังด าเนินการอยู่
อย่างต่อเนื่อง และการให้ปฏิบัติตามกฎหมายในอนาคตดีกว่าการลงโทษแบบคาดโทษ ตัวอย่างเช่น การ
ฟูองร้องการด าเนินคดีต้องใช้ต้นทุนสูงและไม่สามารถท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเสมอไป เมื่อเทียบกับการ
ด าเนินการวิธีการบังคับใช้ได้ดีถ้าผู้ค้าขายตกลงที่จะปฏิบัติตามพันธ์หรือข้อผูกพันธ์หรือภาระหน้าที่ที่ต้อง
ด าเนินการตามกฎหมาย 
เมื่อมีการฝุาฝืนกฎหมายที่โจ่งแจ้ง ซ้ าๆ และเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหาย  CAV จะ
จัดกลุ่มผู้ค้าขายเหล่านั้นเป็นกลุ่มเปูาหมายที่ต้องด าเนินคดีตามกฎหมายหรือฟูองร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็
ตาม CAV ก็ต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ จาก ทัศนคติ มุมมอง และความคิดเห็นของการเลือกเรื่องต่างๆ เหล่านั้น 
เมื่อถูกน าไปสู่การปฏิบัติจะสามารถส่งผลกระทบกับตลาดในวงกว้ าง โดยการเพ่ิมการยอรับไปปฏิบัติของ
ภาคอุตสาหกรรมเฉพาะ 
ทางเลือกและยุทธศาสตร์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance strategies and options) 
CAV เลือกที่จะใช้วิธีการบูรณาการทั้งองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้มีการยอมรับปฏิบัติตามกฎหมายผู้บริโภคด้วย
ความสมัครใจ และ CAV จะเผยแพร่คู่มือสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องด าเนินการกฎหมายผู้บริโภค  
คู่มือจะกระตุ้นให้ระดับของการยอมปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสมัครใจดีขึ้นมากขึ้น เพราะในคู่มือแสดงให้
เห็นว่าอะไรที่ผู้ค้าขายคาดหวัง และผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ของการสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่แพร่หลายมากขึ้นและความส าเร็จของการเจรจาตก
ลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับใช้และผู้ปฏิบัติตาม ท าให้เกิดปรับปรุงระดับของการยอมรับในการปฏิบัติตาม
กฎหมายในหลายอุตสาหกรรมให้บรรลุเปูาหมาย  
CAV ได้ใช้โปรแกรมการสร้างการยอมรับให้ปฏิบัติตามกฎหมายเชิงรุกอ่ืนๆ อีกหลายโปรแกรม ในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ซ่ึงประกอบด้วย 
 ส่งเสริมให้ควบคุมตนเองในการปฏิบัติตามรูปแบบอุตสาหกรรมที่เหมาะสม 
 ข้อมูลผู้ประกอบการและระยะเวลาในการศึกษา 
 เยี่ยม ติดตาม และวัดประสิทธิภาพหรือตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้ค้า 
 จดหมายข่าวอุตสาหกรรม 
 ชักชวนชักน าธุรกิจให้ยอมรับในการปฏิบัติตามในประเด็นต่างๆ ผ่านการประชุม ฟอร์รั่ม ผู้ประสานงาน

ของสมาคมการค้า และจดหมายข่าวอุตสาหกรรม 
 ปรึกษาหารือเพ่ือทบทวนกฎหมายและประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
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ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลข่าวสารและมีความรู้ความสามารถหรืออ านาจในการขับเคลื่อนให้มีการยอมรับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายผู้บริโภค โดยการสืบค้นวิธีการแก้ไขเมื่อการด าเนินการต่างๆไปในทางที่ผิด  CAV จะให้
ความช่วยเหลือผู้บริโภค เพ่ือด าเนินการในสิทธิของผู้บริโภค ผ่านการเตรียมการของการจัดท าข้อมูลผู้บริโภค 
ค าแนะน า และการศึกษา 
การเลือกเรื่องส าหรับการตรวจสอบและบังคับใช้ตามกฎหมาย (Selection on maters for 
investigation and enforcement) 

CAV จะบ่งชี้เพื่อพิสูจน์ประเด็นและการฝุาฝืนกฎหมายได้ไกลมากกว่าทรัพยากรที่มีเพ่ือการตรวจสอบ ซึ่งใน
เรื่องนี้ ทรัยพากรจ าเป็นต้องจัดสรรไปในที่ CAV สามารถมิอิทธิพลต่อการด าเนินการจัดการกับที่ไม่ยอมรับ
ปฏิบัติตาม  ในบางกรณี การโต้เถียงเพ่ือหาข้อยุติหรือมติ หรืออาจด าเนินการในกิจกรรมของระดับการยอมรับ
ในการปฏิบัติตามต่ าให้บรรลุเปูาหมาย คล้ายๆกัน การด าเนินการบังคับใช้อาจด าเนินการในที่มีโอกาสของ
ความส าเร็จสูง 

ในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นว่า CAV เลือกเรื่องต่างๆ ที่ก าหนดไว้ส าหรับการด าเนินการให้ยอมรับปฏิบัติและการ
บังคับใช้ได้อย่างไร เรื่องต่าง ๆ อาจเกิดมาจาก การร้องเรียนของผู้บริโภค หรือจากประเด็นที่บ่งชี้หรือพิสูจน์
ผ่านติดตามกลไกตลาด 
การเริ่มประเมินผล (Initial Assessment) 
ด้วยอ านาจศาลของ CAV 
ขอบเขตของสิ่งที่เป็นอันตรายหรือความเสียหายต่อผู้บริโภค 
ความรุนแรงของการด าเนินการ 
ถ้ารุนแรง ก็ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของการบังคับใช้กฎหมายของ CAV 
ความเป็นผู้กล่าวโทษว่าผิด และประวัติของผู้ต้องหา 
สถานการณ์เฉพาะ รวมถึง ความอ่อนแอของผู้บริโภค 
ถ้านอกอ านาจศาล อ้างถึงหน่วยงานที่เหมาะสม 
การจัดล าดับความส าคัญ (Priority) 
ทางเลือกของการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย (Enforcement Options) 
ถ้าไม่มีช่องโหว่ มีหลักฐานไม่เพียงพอ มีช่องโหวทางเทคนิค เป็นต้น อ้างอิงข้อสรุปหรือมติของ CAV 
การจัดล าดับความส าคัญ (Priority) 
มี 3 ระดับความส าคัญ คือ ต่ า กลาง สูง 
ส าหรับกรณีที่มีความส าคัญต่ า อาจต้องด าเนินการในกิจกรรมเพื่อสร้างการยอมรับให้ปฏิบัติตาม 
ส าหรับกรณีที่มีความส าคัญระดับกลางและสูง อาจต้องด าเนินการการตรวจสอบ 
ทางเลือกของการบังคับใช้ (Enforcement Options) 
โดยปกติ, ทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมายส าหรับที่มีล าดับความส าคัญต่ า และมีการยอมปฏิบัติตามต่ า ได้แก่ 
 ประชุมถกเถียงเพ่ือหาข้อสรุปหรือยุติ 
 การเขียนเตือนอย่างเป็นทางการ 
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 พบปะผู้ค้าขาย 
โดยปกติ, ทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมายส าหรับการตรวจสอบที่มีล าดับความส าคัญระดับกลาง ได้แก่ 

 การก าหนดชื่อมหาชนหรือกลุ่มชน 
 การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่ามีการละเมิดกฎหมาย 
 ใบสั่งประกาศเผยแพร่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ 

โดยปกติ, ทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมายส าหรับการตรวจสอบที่มีล าดับความส าคัญระดับสูง ได้แก่ 
 ด าเนินการบังคับใช้ที่บังคับได้ 
 แก้ไขการบริหารจัดการในรูปแบบอื่นๆ เช่น  
 ด าเนินการทางวินัย 
 มีค าสั่งให้ปฏิบัติตาม 
 มีค าสั่งให้ยึดทรัพย์สิน 
 มีค าสั่งให้สิ้นสุดการปฏิบัติการค้าขาย 
 ด าเนินคดีทางอาญา 

ที่มา: Consumer.vic.gov.au 

8.3.3 ระเบียบวินัย 

หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้ก าหนดระเบียบวินัยส าหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ 

หนว่ยงานรัฐสามารถก าหนดระเบียบวินัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดจริยธรรมและความเป็น
มืออาชีพของการเป็นนักสืบ นักตรวจสอบ และผู้มอบอ านาจอ่ืนๆ เพ่ือการด าเนินกิจกรรมการบังคับใช้
กฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น ระเบียบวินัยที่ก าหนดควรควบคุมการขัดผลประโยชน์ และการรับของขวัญและการ
ชักชวนให้ด าเนินการอ่ืนๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการก าหนดระเบียบวินัยอันนี้จะเชื่อมโยงกับข้อตกลงในการจ้าง
งานของพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย จะท าให้มีการด าเนินการทางวินัยที่เหมาะสม
สามารถด าเนินการได้ ถ้ามีพิสูจน์และตรวจจับพบว่ามีการละเมิดกฎหมายเพราะมีช่องโหว่ของกฎหมาย 

กล่องที่ 15 ข้างล่างเป็นตัวอย่างของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขัดผลประโยชน์ และการรับ
ผลประโยชน์ ในเรื่องผู้ตรวจสอบระเบียบวินัยของผู้ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของรัฐ New South Wales 

กล่องที่ 15 ระเบียบวินัยของการควบคุมความปลอดภัยอาหาร (บางส่วน) 
การขัดผลประโยชน์ (conflict of interest) 
ผู้ตรวจสอบต้องหลีกเลี่ยงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขัดผลประโยชน์ทุกครั้ง ในแง่ที่เรียนรู้จากการฟังหรือการได้
ข้อมูลจากได้รับฟังมาและพบว่าการขัดผลประโยชน์มีอยู่จริงๆ ผู้ตรวจควรต้องรีบรายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รับทราบโดยทันที ก่อนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้อ านาจและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
จะต้องแนะน าผู้ตรวจสอบว่า ผู้ตรวจอาจต้องตรวจสอบธุรกิจอาหารที่ต่อไปหรือไม่ ซึ่ งรายละเอียดเรื่องต่างๆ 
ดังนี้ที่ผู้ตรวจต้องเขียนถึงผู้มีอ านาจ 
ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ถูกพิจารณาว่าก่อให้เกิดปรากฏการณ์ขัดผลประโยชน์มีดังนี้ 

 การตรวจสอบธุรกิจ ผู้ตรวจสอบจะต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติเฉพาะให้กับธุรกิจในเรื่องการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมความปลอดภัยอาหารขององค์กร 
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ซึ่งอาจรวมถึงหรือไม่รวมถึงการร่างระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารของธุรกิจก็ได้ ภายใต้
สถานการณ์นี้ถ้าผู้ตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยอาหารจะให้ค าแนะน าทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร
แก่ธุรกิจเอกชน ซึ่งการเตรียมค าแนะน านี้ ไม่รวมเรื่องการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับความปลอดภัย
อาหารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมความปลอดภัยอาหารขององค์กร ไว้ด้วย ก็ถือว่าค าแนะน านี้ไม่ขัดผลประโยชน์ 

 การประชุมเพ่ือสนทนาและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมการเพ่ือจัดอบรมความปลอดภัยอาหาร
ของบริษัท หรือการเข้ามาไปมีส่วนรวมในฐานะผู้ให้การฝึกอบรมความปลอดภัยอาหาร เพ่ือการแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงที่เกิดจากความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมด้านอาหารของบริษัท ก็ควรต้องประกาศ
แจ้งเตือนให้ทราบว่า การปรึกษาหารือหรือการสนทนานี้ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สอดคล้องกับการ สนทนาใน
ระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารของบริษัท กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นขัดผลประโยชน์ 

 ถ้าผู้ตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยอาหารในธุรกิจอาหารต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน ก็ต้อง
ประกาศและแจ้งเตือนว่าการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบส าหรับด าเนินการตรวจสอบธุรกิจอาหารไม่ถือ
ว่าเป็นการขัดผลประโยชน์ 

 การปฏิบัติแบบให้สิทธิพิเศษกับบุคคล องค์กร หรือกลุ่มผลประโยชน์ (ประกอบด้วย แต่ก็มิได้
หมายความว่าจะมีแค่นี้ ทางการเงิน ทางการค้า ทางการเมือง และทางศาสนา เป็นกลุ่มผลประโยชน์) ใน
ระหว่างการควบคุมตรวจสอบ เนื่องจากผู้ที่ท าการควบคุมตรวจสอบมีความเกี่ยวพันธ์กับบุคคล องค์กร  หรือ
กลุ่มผลประโยชน 

 ผู้ตรวจควบคุมธุรกิจอาหาร มีความสัมพันธ์โดยตรงกับคู่แข่งทางธุรกิจของธุรกิจที่ก าลังตรวจสอบ ทั้ง
ในรูปของสมาชิกในครอบครัว หรือ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบในรูปแบบอ่ืนๆ ถ้าในสถานการณ์
เช่นนี้ เจ้าของธุรกิจที่ก าลังโดนตรวจสอบต้องประกาศหรือแจ้งเตือนถึงความสัมพันธ์นั้น และจะได้รับอนุญาต
ให้ตัดสินใจว่าจะให้ผู้ตรวจสอบควบคุมนั้นด าเนินการตรวจธุรกิจของตนเองต่อไปหรือไม่  เจ้าของกิจการควร
ปฏิเสธผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติข้างต้น หรือผู้ตรวจสอบเองอาจต้องบอกกล่าวกับผู้อ านาจซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ให้สามารถด าเนินการในกรณีได้อย่างเหมาะสม 
ถ้าเกิดการขัดผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขหรือกรณีข้างต้น อาจส่งผลให้ผู้มีอ านาจมีมติให้ผู้ตรวจสอบควบคุม
ต้องถูกแขวงหรือยกเลิกไม่ให้เป็นผู้ตรวจสอบต่อไป 
การยอมรับผลประโยชน์ 
ถ้าพบว่าผู้ตรวจสอบคนใดรับของขวัญ จะต้องถูกตรวจสอบจากผู้อ านาจทันทีอาจจะน าไปสู่มติหรือข้อสรุปให้
แขวงหรือยกเลิกหรือเลิกจ้างผู้ตรวจสอบผู้นี้ และการตรวจสอบสอบสวนนี้อาจน าไปสู่การด าเนินคดีทางอาญา 
โดยจะเริ่มกับผู้ตรวจสอบ 
ของขวัญนี้ไม่รวมเครื่องดื่มต่างๆ เข่น ชา และกาแฟ หรือ อาหารพ้ืนฐาน เช่น แซนวิช ที่เตรียมให้ผู้ตรวจสอบ
ในขณะที่ด าเนินการตรวจสอบธุรกิจอาหาร ทุกๆ ความพยายามของลูกค้าที่จะให้ของขวัญกับผู้ตรวจสอบ ซึ่ง
ความพยายามนี้ก็จะถูกพิจารณาว่าเป็นความพยายามที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การตรวจสอบ หรือ การ
ค้นพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ผู้ตรวจสอบจ าเป็นต้องรายงานต่อผู้ มีอ านาจให้เร็วที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ 
ที่มา: New South Wales Food Authority (Australia) 
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บทที่ 9 
รายการเพ่ือการติดตามประเมินผล (Evaluation Checklist) 

รายการเพื่อการติดตามประเมินผล 
ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของคอรัปช่ัน มี/ไม่มี 
ความยากง่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ  
1. ความพอเพียงของภาระในการปฏิบัติตามกฎหมาย  

การตรากฎหมายนี้เป็นทางเลือกที่ใช้ต้นทุนต่ าที่สุดแล้วใช่หรือไม่ 
หน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐ ในการตรากฎหมายนี้ ได้พิจารณา
เกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือน าสู่วัตถุประสงค์
ของนโยบาย แต่เป็นภาระต่อหน่วยงานน้อยแล้วหรือไม่  
หน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐได้มีการประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกของวิธีการปฏิบัติแล้วหรือไม่ 

 

2. ความพอเพียงของระดับหรือขั้นตอนในการอนุมัติ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบของภาครัฐได้มีการศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับหรือขั้นตอนในการอนุมัติแบบขั้นต่อขั้นในกฎหมายที่
ลักษณะคล้ายกันหรือไม่   

 

3. ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปฺฎิบัตเิป็นกรณีพิเศษ  
การตรากฎหมายนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ทุกชนชั้น 
ธุรกิจ กลุ่มคน หรือบุคคลได้เข้าในกิจกรรมการก ากับดูแลหรือมี
ส่วนร่วมในการควบคุมตลาดหรือไม่ 
มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ที่จะกันไม่ให้กลุ่มเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่ม
ใดออกจากกระบวนการจัดท ากฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของนโยบายเพื่อปูองกันและลดปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของคอรัปช่ัน มี/ไม่มี 
ดุลยพินิจของดูแลกฎหมายและข้อบังคับตามสิทธิของผู้มีหน้าที่  
4. ความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสิน  

ในการตรากฎหมายหรือนิติบัญญัติได้มีการนิยามใครผู้อ านาจหรือ
ดุลยพินิจในการตัดสินหรือไม่ 
ในการตรากฎหมายหรือนิติบัญญัติได้มีการนิยามขอบเขตของ
อ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสินหรือไม่ 
ในการตรากฎหมายหรือนิติบัญญัติได้มีการนิยามกระบวนการ
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือใช้อ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสิน
หรือไม่ 
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รายการเพื่อการติดตามประเมินผล 
5. ความเหมาะสมของขอบเขตของอ านาจหรือดุลยพินิจในการ

ตัดสิน 
 

ขอบเขตของอ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสินมีความเหมาะสม
กับความรับผิดชอบที่หน่วยปฏิบัติต้องด าเนินการหรือไม่ 

 

6. มีมาตรฐานเกี่ยวกับอ านาจหรือดุลยพินิจในการตัดสินอย่างเป็น
รูปธรรมและมีเป้าหมาย 

 

การตรากฎหมายได้มีเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหรือตามที่
ก าหนดไว้ใน พรบ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้อ านาจดุลยพินิจ
เพ่ือการบริหารจัดการหรือไม่ 
ถ้าค าตอบไม่ หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในกฎหมายได้มีการพัฒนา
จัดท านโยบายที่เป็นเอกสารเพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ท า 

 

ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของคอรัปช่ัน มี/ไม่มี 
การตัดสินใจในการใช้อ านาจดุลยพินิจในการตัดสินหรือไม่ 
ถ้าตอบใช่ เอกสารนโยบายนั้นมีการเผยแพร่หรือมีแจกจ่ายให้กับ
สาธารณะหรือไม่ 

 

ความโปร่งใสของกระบวนการบริหารจัดการ   
7. การเข้าถึงและเปิดให้เข้ามามีส่วนรวมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หน่วยงานที่รับผิดชอบในจัดท ากฎหมาย ขับเคลื่อน และ
ประเมินผล ได้จัดท าเอกสารคู่มือเพ่ือให้บุคคล ธุรกิจเอกชน และ
องค์กร มีความเข้าใจในขอบเขตของในการใช้อ านาจในการใช้ดุลย
พินิจในการบริหารจัดการหรือไม่ 
ถ้าตอบว่า ใช่ มีเอกสารนโยบายนั้นๆ เผยแพร่และแจกจ่ายให้
สาธารณะชนหรือไม่ 

 

8. สามารถคาดการณ์เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนของการขอ
ใบอนุญาตได้ง่าย 

 

กฎหมายและหน่วยงานรับผิดชอบ ได้จัดท าเอกสารข้อมูลข่าวสาร
และข้ันตอนในการด าเนินการเพ่ือยืนพร้อมใบสมัคร เพ่ือเผยแพร่
ให้กับบุคคล ธุรกิจเอกชนและองค์กรรับทราบหรือไม่ 
กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้ก าหนดขั้นตอนในการ
ด าเนินการเพ่ือยืนใบสมัครหรือไม่ 
กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้ก าหนดระยะเวลา
ส าหรับการด าเนินการเพ่ือประกอบการตัดสินใจหรือไม่ 
กฎหมายและหน่วยงานรับผิดชอบ ได้จัดท าเอกสารข้อมูลข่าวสาร
และข้ันตอนในการด าเนินการเพ่ือยืนพร้อมใบสมัคร เพ่ือเผยแพร่
ให้กับบุคคล ธุรกิจเอกชนและองค์กรรับทราบหรือไม่ 
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รายการเพื่อการติดตามประเมินผล 
ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของคอรัปช่ัน มี/ไม่มี 
9. มีระบบควบคุมทุจริตคอรัปชั่น  

หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบมีการด าเนินการการติดตามตรวจสอบ
และวัดประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการบังคับใช้ พรบ. หรือ
กฎหมาย เพ่ือตรวจสอบการให้สิทธิพิเศษของผู้มีอ านาจแบบสุ่ม
และอิสระหรือไม ่
หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบมียุทธศาสตร์ของการปฏิบัติหรือบังคับใช้
กฎหมายหรือไม่ 
หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้ก าหนดระเบียบวินัยส าหรับพนักงานที่
มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ 
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