
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Regulatory Impact Asessment (RIA)
การประมินความคุ้มค่าของกฎหมาย



ลักษณะของปัญหา

1. กฎหมายหลายฉบับให้อ านาจแก่ดุลยพินิจของผู้บังคับใช้กฎหมาย  
ร่างกฎหมายมักปรากฎในวาระจรในการประชุม ครม.

2. RIA ไทย (1) บังคับใช้กับ พ.ร.บ. เท่านัน (2) การจัดท ารายงาน
เป็นเพียง “พิธีการ” ไม่ได้มีการประเมินอย่างจริงจัง

3ใ  กระบวนการตรากฎหมายของไทยไม่สอดคล้องกับหลักการของ
การร่างกฎหมายที่ดี
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ข้อเสนอแนะ

มีการก าหนดกระบวนการในการตรากฎระเบียบที่เน้นการ
เปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

มีหน่วยงานกลางที่ก าหนดมาตรฐานในการท าและ
ประเมินรายงาน RIA

มีการใช้ RIA ในการ “โละ” กฎหมายที่ไร้ประสิทธิภาพ
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พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า 
2542



การกระจุกตัวของภาคธุรกิจไทย 2547 - 2556
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ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  364 บริษัท



ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทขนาดใหญ่

ส่วนแบ่งรายได้ 2547
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ส่วนแบ่งรายได้ 2556

Top 20% Middle 60% Bottom 20%



บริษัทที่มีรายได้สูงสุดใน ตลท. 2556

บริษัท
รายได้ปี 2556
(ล้านบาท)

สถานภาพของนิติบุคคล

1 PTT: บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 2,883,906 เครือ ปตท, รัฐวิสาหกิจ
2 SCC: บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 453,938 เครือซิเมนต์ไทย
3 TOP: บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 419,407 เครือ ปตท

ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.1

4 CPF: บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ ำกดั (มหำชน) 404,525 เครือเจริญโภคภัณฑ์
5 IRPC: บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) 296,554 เครือ ปตท.

ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36.77

6 CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 284,670 เครือเจริญโภคภัณฑ์
7 PTTEP: บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 228,931 เครือ ปตท.

ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.46

8 THAI: บริษัท กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 212,442 รัฐวิสาหกิจ
9 KBANK: ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 203,848 ธนาคารไทย
10 BCP: บริษัท บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 189,413 เครือ ปตท.

ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25



ลักษณะของปัญหา

1
• ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียน หากแต่ไม่มีการ

ด าเนินคดีกับผู้ประกอบการรายใดสักรายเดียวใน 16 ปี

2
• ส านักงานไม่อิสระจากการเมืองและภาคธุรกิจ

3
• กฎหมายยกเว้นรัฐวิสาหกิจ



ความก้าวหน้า

• อนุกรรมาธิการการป้องกันการผูกขาดและ
การแข่งขันทางการค้า  คณะกรรมาธิการ
คุ้มครองผู้บริโภค

สปช.

• จัดท าร่าง พ.ร.บ. การแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2542 ฉบับที่ . เสร็จแล้ว 
รอน าเสนอ ครม.

กระทรวง
พาณิชย์
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ร่าง พ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อ
ผู้บริโภค พ.ศ. ....



ความจ าเป็น

1. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาครัฐ
มีข้อจ ากัด

2. ผู้บริโภคมีตัวแทนที่เป็นทางการ
ในองค์คณะที่มีบทบาทในการ

ก าหนดนโยบายส าคัญของประเทศ



ความก้าวหน้า

สปช. ตีกลับร่าง 
เมื่อ 3 กพ 2558

ก าลังพิจารณาเรื่อง
องค์กรอิสระผู้บริโภค

ในร่าง รธน.

ก าลังปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. 
ในคณะกรรมาธิการปฏิรูป

การคุ้มครองผู้บริโภค
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United Nations Convention 
Against Corruption 2003

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 



ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ

• มีประเทศที่ลงนาม 174 ประเทศ  ประเทศไทยลงนาม
เมื่อปี พ.ศ. 2546 และได้ให้สัตยาบันในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2554 เป็นล าดับที่ 149

ที่มา

• ก าหนดให้การให้สินบนแก่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศโดยเอกชนมีความผิดทางอาญา

• ก าหนดกรอบความร่วมมือในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน 
(extradition treaty) หรือ ในเรื่องทางอาญา (Treaty of 
Mutual Assistance on Criminal Matters) โดยไม่ต้อง
พึ่งสนธิสัญญาทวิภาคี

• ก าหนดมาตรการเพื่อสร้างเสริมมาตรฐานทางด้านบัญชีและ
การสอบบัญชีในภาคเอกชน

สาระส าคัญ



การด าเนินการ

ปรับปรุง พ.ร.บ. 
ปปช. ให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาฯ

ผ่านวาระ ๑: รับ
หลักการ ๑๙ กพ 
๒๕๕๘

วาระ ๒: ตั้งคณะ กธ. 
วิสามัญพิจารณา 
ครบก าหนด ๒๐ 
มีนาคม ๕๘


