
คู่มือการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

     
 

ร่างพระราชบัญญัติ 
    กฎหมายใหม่                  
    แก้ไข/ปรับปรุง                
    ยกเลิก 

o เพ่ือให้ทราบว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายประเภทใด 

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย o ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ (ระดับกรมหรือเทียบเท่า) ที่เป็นผู้เสนอร่างกฎหมาย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องใด     
      สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่องใด 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
และเพ่ือให้ทราบว่าร่างกฎหมายที่เสนอนั้นเป็นกฎหมายที่จะตราขึ้นเพ่ือการปฏิรูปประเทศหรือไม่  และเป็นการ
ด าเนินการตามทีม่าตรา ๒๑ (๒) ก าหนดไว้ด้วย 
 
วิธีการตอบ 
o ให้ระบุว่าการด าเนินการในเรื่องนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นหรือหัวข้อใด 
หรือไม่ อย่างไร 
o หากการด าเนินการในเรื่องนี้มิได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ระบุแต่เพียงว่า  
“ไม่มีการก าหนดเรื่องนี้ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศ”  

 
ส่วนที่ ๑ : เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 

ประเด็น ค าอธิบาย/วัตถุประสงค์ 
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 

๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และ
ผลกระทบของปัญหาคืออะไร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่มีอยู่จริงและความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย ซึ่งมาตรา ๑๗ (๑) ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย  ทั้งนี้ การวิเคราะห์ปัญหาถือเป็นขั้นตอนส าคัญ
ที่สุดขั้นตอนหนึ่งของการพิจารณาความจ าเป็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เนื่องจาก 



๒ 
 

ประเด็น ค าอธิบาย/วัตถุประสงค์ 
การก าหนดปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องอาจท าให้การวิเคราะห์ทางเลือกหรือมาตรการ 
ในร่างกฎหมายไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไดจ้ริง 
 
วิธีการตอบ 
o ให้ระบุว่าปัญหาคืออะไร โดยอธิบายสถานการณ์ในปัจจุบัน และอธิบายว่าท าไมสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นปัญหา  
o ให้ระบุสาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหานั้น รวมทั้งประเมินขอบเขตและขนาดของผลกระทบ

ดังกล่าว  และให้คาดการณ์ว่าหากภาครัฐไม่ด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว สภาพปัญหาและผลกระทบของปัญหา 
มีแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางใด เช่น ปัญหาจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เท่าเดิม ลดน้อยลง หรือหมดไป (Baseline 
scenario) 

o การอธิบายในหัวข้อนี้ ควรอธิบายในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น สถิติ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง  
ผลการศึกษา หรืองานวิจัย  

o การก าหนดปัญหาเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  หากวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน อาจท าให้มาตรการที่เลือกใช้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และท าให้การวิเคราะห์
ผลกระทคลาดเคลื่อนได้ 

๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นที่รัฐต้องเข้าแก้ปัญหาในเรื่องนี้  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ความจ าเป็นในการด าเนินการของรัฐและก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
 
วิธีการตอบ 
o ให้ระบุว่าเหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ เช่น 

- เอกชน/ประชาชนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (market failures)  
- พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (information asymmetry) 
- ส่งเสริมความยุติธรรม ปรับปรุงสถานภาพของบุคคลผู้ด้อยโอกาส  
- หากภาครัฐไม่เข้าแทรกแซงการด าเนินการในเรื่องนี้ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้ม  
จะทวีความรุนแรงมากข้ึนหรือไม่ อย่างไร 
 



๓ 
 

ประเด็น ค าอธิบาย/วัตถุประสงค์ 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
คืออะไร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแก้ปัญหา ซึ่งค าตอบในข้อนี้จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ 
มาตรการที่จะก าหนดไว้ในกฎหมาย  และภายหลังกฎหมายมีผลใช้บังคับ จะน าไปใช้เป็นตัวชี้วัดหรือเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายต่อไป 
 
วิธีการตอบ 
o ให้ระบเุฉพาะวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาที่ระบุตาม ๑. 
o พึงระวังว่า การออกกฎหมายเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น เพราะอาจมีวิธีการอ่ืนในการแก้ปัญหาได้ด้วย  

ดังนั้น การออกกฎหมายจึงมิใช่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงที่จะเป็นค าตอบในข้อนี้   
ตัวอย่างเช่น รัฐต้องการออกกฎหมายเพ่ือก าหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจ านวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการในเรื่องนี้ คือ “การลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน”   
ส่วน “การมีกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ขับข่ีรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย” เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้  

o ข้อแนะน า ในการระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอาจพิจารณาจากหลักการที่เรียกว่า “S.M.A.R.T.” ได้แก่ 
 (๑) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) 
 (๒) สามารถวัดผลได้ (Measurable) 
 (๓) สามารถเป็นไปได้ (Achievable) 
 (๔) มีความสอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข (Relevant) 
 (๕) มีก าหนดเวลาที่ชัดเจน (Time-related) 

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
๓.๑ วธิีการแก้ปัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคือ
อะไร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบว่าในปัจจุบันมีวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการทางกฎหมายหรือวิธีการอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมาย
หรือไม่ และตรวจสอบด้วยว่าวิธีการดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร  ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาการ
ตรวจสอบความจ าเป็นของกฎหมายตามมาตรา ๑๒ 
 



๔ 
 

ประเด็น ค าอธิบาย/วัตถุประสงค์ 
วิธีการตอบ 
o ให้ระบุว่า ในปัจจุบันมีการด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีใดบ้าง ทั้งวิธีที่เป็นกฎหมายและไม่ใช่กฎหมาย และการ

ด าเนินการนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร  
o ยังสามารถใช้มาตรการหรือวิธีการอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมายในการแก้ปัญหาหรือไม่  
o การอธิบายในหัวข้อนี้ ควรอธิบายด้วยว่าการแก้ปัญหาด้วยมาตรการทางเลือกอ่ืนที่ไม่ใช่การตรากฎหมายได้ผล

อย่างไร และมีอุปสรรคหรือข้อจ ากัดอย่างไรบ้าง 
๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี)  
และการด าเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับสังคมไทย
หรือไม่ อย่างไร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบว่าในต่างประเทศมีวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการทางกฎหมายหรือวิธีการอ่ืนที่ไม่ใช่การ
ตรากฎหมายหรือไม ่ ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายตามมาตรา ๑๒ 
 
วิธีการตอบ 
o ให้อธิบายว่าในต่างประเทศมีการด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรบ้าง โดยให้ระบุมาตรการแก้ปัญหาทั้งที่เป็น

กฎหมายและไม่ใช่กฎหมาย อธิบายรายละเอียดของมาตรการแก้ปัญหาพอสังเขป และวิเคราะห์ว่ามาตรการดังกล่าว
เหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร 

๔. การรับฟังความคิดเห็น 
 ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
 ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบ 

การวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และได้น าผลการรับฟัง  
ความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายแล้ว 
 
วิธีการตอบ 
o หากรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้ท าเครื่องหมายถูก 
o หากยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็น ให้ท าเครื่องหมายกากบาท 

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 
ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับ
กฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบว่ามีกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับร่างกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ 
ทั้งนี้ เพ่ือพิจารณาในประเด็นความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืนตามมาตรา ๑๗ (๒) อีกทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด 
การขัดหรือแย้งกบักฎหมายทีใ่ช้บังคับอยู่ด้วย  
 



๕ 
 

ประเด็น ค าอธิบาย/วัตถุประสงค์ 
o ให้ระบุกฎหมายที่มีหลักการหรือผลการบังคับใช้ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับร่างกฎหมายนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยให้อธิบายด้วยว่ามีความใกล้เคียงหรือแตกต่างกับร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างไร และเหตุใด 
จึงไม่สามารถใช้กฎหมายนั้นแก้ปัญหาได้ 

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
๖.๑ กฎหมายนี้จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิด
หน้าที่หรือภาระอะไร แก่ใครบ้าง 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบและค านึงถึงผลกระทบของกฎหมายที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน 
ในลักษณะที่เป็นหน้าที่ ภาระ หรือการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ  รวมทั้งเป็นการตรวจสอบว่าการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชนในร่างกฎหมายนี้เป็นไปโดยถูกต้องและพอสมควรแก่เหตุหรือไม่  
 
o ให้อธิบายว่ามาตรการที่ก าหนดในร่างกฎหมายนี้มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน

อย่างไร เช่น การก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาตท าให้ประชาชนมีภาระหรือต้นทุนมากขึ้นในการประกอบอาชีพ   
ซึ่งต้องอธิบายผลกระทบในลักษณะที่เป็นรูปธรรม มีข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบ เช่น สถิติ ผลการศึกษาหรืองานวิจัย 
และหากหน่วยงานมีศักยภาพที่จะสามารถค านวณภาระ ต้นทุน หรือผลกระทบเป็นเงินได้ ก็อาจระบุไว้ในรายงาน
ด้วยก็ได้  

o ในกรณีที่ร่างกฎหมายมีการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน ให้ระบรุายละเอียดของการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ดังกล่าว รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในเรื่องนั้นไว้ด้วย 

๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยา
ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแนวทางในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบไปพร้อมกับการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน  ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการก าหนด
มาตรการในกฎหมายเป็นไปโดยรอบคอบและมีแนวทางในการเยียวยาหรือบรรเทาผลกระทบด้วยแล้ว 
 
o ในกรณีทีร่่างกฎหมายนี้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ให้ระบุว่าหน่วยงานของรัฐได้เสนอให้มีมาตรการป้องกัน 

แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาแกผู่้ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ 
สังคม หรือประชาชนอย่างไร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมของร่างกฎหมายที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศ สังคม หรือ
ประชาชน   
 



๖ 
 

ประเด็น ค าอธิบาย/วัตถุประสงค์ 
o ให้อธิบายว่ามาตรการที่ก าหนดในร่างกฎหมายจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรแก่ประเทศ หรือสังคมโดยรวม  

หรือแก่ประชาชน เช่น การก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาตท าให้สามารถควบคุมการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นอย่างไร  ทั้งนี้ ต้องอธิบายผลกระทบในลักษณะที่เป็นรูปธรรม มีข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบ 

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมายพิจารณาตั้งแต่ในชั้นการจัดท าร่างกฎหมายว่าในการปฏิบัติตาม 

และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายจะมีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องบ้าง ในกรณีที่มีหน่วยงานอ่ืนต้องร่วมรับผิดชอบ 
จะต้องมีการหารือเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามและบังคับการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย 

 
o ให้ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติ
ตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร     
และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก
หรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
หรือไม่ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดกลไก กระบวนการ หรือแนวทาง รวมทั้งระยะเวลาในการ
ด าเนินงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และพิจารณาว่าจะสามารถน าเทคโนโลยี 
มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายสามารถด าเนินการได้ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ  นอกจากนี้ ข้อมูลนี้จะถูกน าไป วิเคราะห์ต้นทุน 
หรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐตามข้อ ๗.๔ ต่อไปด้วย 

 
o ให้ชี้แจงว่ารัฐมีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายอย่างไรบ้าง เช่น  

 ด้านบุคลากร ให้ชี้แจงความพร้อมด้านอัตราก าลังและความรู้ความสามารถของบุคลากร ว่าอัตราก าลังที่มีอยู่
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ หรือต้องเพ่ิมอัตราก าลัง และต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม  
ให้แก่บุคลากรหรือไม่ มีแผนการฝึกอบรมหรือไม่ อย่างไร  

 ด้านอุปกรณ์ ให้ชี้แจงว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดบ้างในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ที่เพ่ิมข้ึน และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
หรือไม ่



๗ 
 

ประเด็น ค าอธิบาย/วัตถุประสงค์ 
๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความ
เข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายอย่างไร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดกระบวนการหรือแนวทาง รวมทั้งระยะเวลาในการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐมีความพร้อมในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ 
 

๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการ
ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ในระยะ ๓ ปแีรก เป็นจ านวน..........บาท อัตราก าลัง
ที่ต้องใช้...........อัตรา อัตราก าลังที่มีอยู่แล้ว...........
อัตรา อัตราก าลังที่ต้องเพ่ิมข้ึน...........อัตรา   
 

วัตถุประสงค์ : การวิเคราะห์ผลกระทบที่ค านวณเป็นเงินจะท าให้เห็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของรัฐในการปฏิบัติตาม 
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงถือเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 
o ให้วิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ โดยให้

ค านวณประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการในระยะ ๓ ปีแรก โดยให้แนบรายละเอียดการค านวณต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายของรัฐมาด้วย ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้ในการปฏิบัติการและ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก เช่น งบลงทุนส าหรับค่าอาคารส านักงานและอุปกรณ์ งบบุคลากร 
งบด าเนินงานส าหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ ไม่ว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมาจากงบประมาณแผ่นดิน
หรือไม ่

o ให้ระบุอัตราก าลังที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ระบุอัตราก าลังที่ต้องใช้
ส าหรับการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ อัตราก าลังที่มีอยู่แล้ว และอัตราก าลังที่จะต้องขอเพ่ิมเติมส าหรับการปฏิบัติ
ภารกิจดังกล่าว 

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาผลกระทบโดยรวมของร่างกฎหมายในมิติต่าง ๆ  ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจได้

ว่าการก าหนดมาตรการในกฎหมายเป็นไปโดยรอบคอบ  
 
o ให้ระบุผลกระทบเฉพาะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ และด้านอ่ืนที่ส าคัญ  

ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ผลกระทบในข้อ ๓ (๑) ที่มุ่งหมายให้ชี้แจงมุ่งหมายที่จะให้ชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือหน้าที่ การป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาแก่  
ผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชน 

๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม 
๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ 
๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ 

 



๘ 
 

 
ส่วนที่ ๒ : เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การก าหนดโทษอาญา และหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 

ประเด็น ค าอธิบาย/วัตถุประสงค์ 
๙. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องก าหนดให้มีระบบอนุญาต  

ระบบคณะกรรมการ การก าหนดโทษอาญา และการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครอง 
หรือด าเนินกิจการทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของหมวด ๓  
ของพระราชบัญญัติฯ 
 
o ในการพิจารณาเหตุผลในเรื่องนี้ ให้ตรวจสอบจากค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบ

อนุญาตในกฎหมาย การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย และการก าหนดโทษอาญาในกฎหมาย 

๑๐. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ 
๑๑. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา 
๑๒. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครอง หรือ
ด าเนินกิจการทางปกครอง 

 
 

ลงนามหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จัดท ารายงานนี้ เพ่ือเป็นการรับรองว่าข้อมูลทีป่รากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว 
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- โทร. 
- อีเมล 

ให้ระบุผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการประสานข้อมูลของหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง 

 
     

 


