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การเสนอข้อคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ในการโน้มน้าวให้หน่วยงาน (Agency) แก้ไขกฎระเบียบ
ขั้นสุดท้ายหรือ Final Rule ให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ ถึงแม้ไม่สามารถเปลี่ยนสาระสาคัญแต่ก็อาจปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดปลีกย่อยได้ ถ้าไม่มีการเสนอข้อคิดเห็นก็จะไม่มีโอกาสได้รับการแก้ไขใดๆ เลย ถ้าประสงค์ให้มี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสาระจริงๆ ควรเสนอในลักษณะข้อสรุปทางกฎหมาย และให้เสนอในลักษณะเสมือนว่าจะ
ดาเนินการร้องเรียนหรือฟ้องร้องตามกฎหมาย พยามเน้นจุดอ่อนของเอกสาร เช่น กล่าวถึงอานาจเท่าที่มีตาม
กฎหมาย ขอทราบเหตุผ ลของข้อ เสนอ รวมถึง ข้ อ เสนอเหล่ านั้ น มี ค วามสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั นอย่ า งไร
ควรอธิบายเหตุผล ข้อเท็จจริง หรือ นาเสนอหลักฐานผลการศึกษาของที่ปรึกษามาสนับสนุน เพื่อ แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานมีข้อผิดพลาดในการเสนอกฎระเบียบนั้นอย่างไร
ในขณะเดียวกัน สิ่งใดเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่แล้ว จะต้องให้ข้อคิดเห็นสนับสนุนด้วย เพราะอาจมี
ฝ่ายตรงข้ามเสนอให้ทบทวนหรือแก้ไขก็เป็นได้ หากมีข้อสนับสนุนด้านกฎหมายก็ควรนาเสนอไปด้วย เพื่อให้
หน่วยงานสามารถนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้อธิบายเพื่อบรรจุประเด็นที่ต้องการให้ปรากฎในกฎระเบียบขั้นสุดท้ายได้
ในข้อคิดเห็นควรมีเนื้อหาอะไรบ้าง
1. มีความเฉพาะเจาะจง อาจเสนอตัวอย่างจากข้อเท็จจริง สามารถตรวจสอบบันทึกข้อมูลได้
ไม่ควรกล่าวอย่างเลื่อนลอยเพราะจะไม่ได้รับความสนใจ เช่น หากต้องการให้หน่วยงานเปลี่ยนมาตรฐานจากค่า x
เป็นค่า y ต้องสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงต้องกาหนดเป็นค่า y หรือหน่วยงานมักใช้เอกสารอ้างอิงมากมาย
ในการจัดทาร่างกฎระเบียบ หากต้องการแย้ งว่ามีการคานวณข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ผิดพลาด ต้องชี้แจงว่าได้ว่า
มาจากเอกสารอ้างอิงฉบับใด ผิดที่หน้าใด และสาเหตุของข้อผิดพลาด
2. แหล่ งข้อมูลต้องมีที่มาชัดเจน ไม่ ส่ งเอกสารที่มีแต่เฉพาะตัวเลขและข้อคิดเห็ น หากเสนอ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการระบุชื่อ
และข้ อ มู ล ของบุ ค คลที่ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น อธิ บ ายสาเหตุ ที่ มี ค วามสนใจในร่ า งกฎหมายนี้ และร่ า งกฎหมายนี้ จ ะ
ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ควรมีการอธิบายว่าหน่วยงานหรือบริษัทของผู้ให้ข้อคิดเห็นมีความน่าเชื่อถือย่างไร เช่น
ทาธุรกิจมานาน ธุรกิจมีขนาดใหญ่ หรือเป็นตัวแทนของสมาคม และชี้แจงเหตุผลที่ต้องแสดงข้อคิดเห็น รวมถึง
มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเพียงใดในการเสนอข้อคิดเห็นนี้
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3. พยามยกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกันมาเสนอให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ต้องมีข้อมูลที่เป็น
ข้อ เท็ จ จริ ง รวมทั้ง ข้อ กฎหมาย เพื่อ ให้ ดูว่ าร่ างกฎระเบี ยบนี้มี ปัญ หา หน่ว ยงานอาจจ าเป็น ต้อ งเห็ น ด้ว ยกั บ
ข้อคิดเห็นของเราเนื่องจากไม่สามารถหาเหตุผลมาหักล้างได้ หรือมีความยากลาบากที่จะหาเหตุผลมาอธิบาย
ต่อฝ่ายกฎหมาย (ของหน่วยงาน) เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของร่างกฎระเบียบนี้ ยิ่งมีประเด็นมาก
ก็ยิ่งต้องหาเหตุผลมาอธิบายมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ฝ่ายกฎหมายไม่ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้
4. ในระบบ e-docketing ถ้าเห็นว่าประเด็นใดสาคัญ สามารถให้ข้อคิดเห็นต่อข้อคิดเห็นของ
ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งได้ถึงแม้ว่าจะผ่านวันสุดท้ายของการให้ข้อคิดเห็นไปแล้วก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อควรส่งข้อคิดเห็นใน
เรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้ทาจนกระทั่งเลยวันครบกาหนด
วิธีการนาเสนอข้อคิดเห็น
1. ทาตามคาแนะนาวิธีการส่งข้อคิดเห็นอย่างเคร่งครัด ขัดเกลาสานวน ไม่พิมพ์ผิด ถูกไวยากรณ์
และคมคาย
2. ไม่ใช้คาหยาบคาย ข่มขู่ ประชดประชัด ยิ่งใช้คาเหล่านี้มากเท่าใด จะทาให้อีกฝ่ายรวมทั้ง
ฝ่ายกฎหมายมีแนวโน้มที่จะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเรามากยิ่งขึ้น
3. เขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย อย่าลืมว่ามีคนส่งข้อคิดเห็น อาจมีจานวนเป็นพันคน ถ้าข้อคิดเห็น
ยาว ควรเริ่มต้นด้วยข้อสรุปใจความสาคัญ ถ้ามีหลายประเด็นต้องแยกหัวข้อให้ชัดเจน สิ่งใดสาคัญต้องแยกออกมา
จากประเด็นย่อยอย่างชัดเจน สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายและตรงประเด็นมากที่สุด
4. ถ้าเป็น กฎระเบีย บที่ซับซ้อน มีองค์ประกอบหลายด้าน มีห น่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงาน ควรแยกหัวข้อใหญ่และย่อยให้ชั ดเจน เช่น ถ้ามีประเด็นเรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ให้แยกออกมา
จากเรือ่ งผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากผู้ที่จะพิจารณาเป็นคนละหน่วยงาน
5. ถ้าในคานาของร่างกฎระเบียบมีการถามคาถามหรือขอข้อคิดเห็นในหัวข้อใด โดยมีตัวอักษร
หรือตัวเลขกากับ ให้ตอบโดยอ้างตัวอักษรหรือตัวเลขเหล่านั้นอย่างชัดเจนด้วย โดยมากหน่วยงานจะว่าจ้างบุคคล
เพื่ออ่าน สรุป วิเคราะห์ และจัดกลุ่มข้อคิดเห็นเหล่านี้ ถ้าอยากให้ข้อคิดเห็นของเราอยู่ถูกกลุ่ม ต้องระบุให้ชัด
และอยู่ในแบบฟอร์มที่ หน่วยงานกาหนด บทวิเคราะห์จากผู้ที่รับจ้างอ่านข้อคิดเห็นคือส่วนที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานจะได้อ่านจริงๆ
6. ผู้มีอานาจในการตัดสินใจของหน่วยงานจะมีเวลาในการอ่านเอกสารน้อย ควรเตรียมสรุป
สั้นๆ แต่ตรงประเด็นและครอบคลุมส่วนที่สาคัญที่สุด ถ้าร่างกฎระเบียบซับซ้อนและครอบคลุมหลายเรื่อง เช่น
กฎหมาย นโยบาย เศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย ฯลฯ ต้องจัดทาสรุปสั้น ๆ และแยกแต่ละประเด็น
ให้ชัดเจน
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การส่งข้อคิดเห็น (ตามความเห็นของผู้เขียนบทความนี้)
1. ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักด้วย อย่าส่งเฉพาะตามช่องทางที่กาหนดแต่เพียงอย่างเดียว
เพราะคนที่อ่านคือคนที่ถูก ว่าจ้างมาให้อ่านและวิเคราะห์ข้อคิดเห็นเท่านั้น จาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องส่งสาเนาให้
บุคคลในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทากฎระเบียบฉบับสุดท้ายด้วย อาจมีจดหมายนาแยกสาหรับ แต่ละ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบแต่ละประเด็น ในจดหมายนาให้มีการสรุปเน้นประเด็นสาคัญเฉพาะของแต่ละบุคคล
2. ส่งสรุปใจความสาคัญและตรงประเด็นขนาด 1 – 2 หน้ากระดาษให้กับผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน โดยส่งให้ตรงกับความรับผิดชอบของผู้บริหารท่านนั้น

ถ้าการส่งข้อคิดเห็นคุม้ ค่าต่อการเสียเวลา ก็ย่อมคุ้มค่าที่ทาให้เป็นข้อคิดเห็นที่ได้ผลด้วย
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