
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ก่อนการเสนอให้มีการตรากฎหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความจ าเป็น 
ในการตรากฎหมาย  โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลที่รัฐควรเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนั้น   
และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ  ที่เป็นไปได้  ทั้งทางเลือกที่เป็นกฎหมายและไม่เป็นกฎหมาย  ทั้งนี้  จะขอ
ค าปรึกษาการด าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายก็ได้   

เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีความจ า เป็นต้องตรากฎหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  และจัดท าเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากกฎหมายตามแบบแนบท้าย 

ข้อ ๒ การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  หน่วยงาน 
ของรัฐต้อง   

(๑) ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย  โดยอธิบายหรือน าเสนอข้อมูลอย่างกระชับ  ครบถ้วน  และ 
ตรงประเด็น   

(๒) ระบุข้อมูลและข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้  ที่น ามาประกอบการวิเคราะห์
ไว้ในรายงานด้วย   

ข้อ ๓ ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเรื่อง 
ดังต่อไปนี้   

(๑) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศ  สังคม  หรือประชาชน   
(๒) ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย   
(๓) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ่เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ  หรือผลกระทบอืน่

โดยรวมที่ส าคัญ 
ข้อ ๔ การวิเคราะห์ความพร้อมและต้นทุนของรัฐตามข้อ  ๓  (๒)  ให้หน่วยงานของรัฐ

วิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ในระยะสามปีแรก  โดยให้แนบรายละเอียดการค านวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาด้วย 

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ข้อ ๖ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบความครบถ้วนของการด าเนินการตามข้อ  ๑  
ถึงข้อ  ๔  โดยหากเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องด าเนินการในส่วนใดเพ่ิมเติม  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐ 
เจ้าของเรื่องด าเนินการให้ครบถ้วน  โดยให้ระบุเรื่องหรือประเด็นที่จะต้องด าเนินการให้ชัดเจน   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๗ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายและตรวจสอบ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งตรวจสอบว่าการรับฟังความคิดเห็น
ครบถ้วนและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับฟังหรือไม่   

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานอื่น  
ในการวิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  ส าหรับกรณีที่ผลกระทบนั้น 
อาจค านวณเป็นเงินได้และเป็นร่างกฎหมาย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร่างกฎหมายที่ก าหนดให้บุคคลกระท าการใดเมื่อได้รับความยินยอมก่อนกระท าการนั้น  
เช่น  การอนุญาต  การอนุมัติ  การจดทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตร   
และการให้อาชญาบัตร   

(๒) ร่างกฎหมายอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายประกาศก าหนด   
ข้อ ๙ เมื่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ   

ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้สอดคล้องกับ 
ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา  และเสนอไปพร้อมกับร่างกฎหมายและเอกสารอื่น  ๆ   
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทั้งนี้  ในการด าเนินการตามข้อนี้  ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการก็ได้ 

 
 
 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 
 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   
 
ร่างพระราชบัญญัติ................................................................................................................................ 
     กฎหมายใหม่                    แก้ไข/ปรับปรุง                   ยกเลิก 
 
หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย.................................................................................................... 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง................................................................................... 
  สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง....................................................................... 

 
ส่วนที่ ๑ 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
   

 
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 
 ๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร................... 
 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี…้………………………………………………………………………. 
  
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร..............................................................  
  
๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
 ๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร...........................................................  
 ๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการด าเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ 
       สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร…………………………………………………………………………………….… 
 
๔. การรับฟังความคิดเห็น 
         ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
  ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 
 
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 

ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร……………………….... 
 



๒ 
 

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๖.๑ กฎหมายนี้จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าทีห่รือภาระอะไรแก่ใครบ้าง............... 
 ๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ 
       อย่างไร……………………………………………………………………………………………………………..… 
 ๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร………………….. 
  
๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ………………………………………………………………………………………….. 
 ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
       อย่างไร.............................................................................................................. ................ 
       และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย 
       ในการด าเนินการหรือไม…่…………………………………………………………………………………….. 
 ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 
       ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร.………….. 
 ๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป 
        ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจ านวน..........บาท อัตราก าลังที่ต้องใช้...........อัตรา 
        อัตราก าลังที่มอียู่แล้ว...........อัตรา อัตราก าลังที่ต้องเพ่ิมข้ึน...........อัตรา   
    
๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ…………………………………………………………………………………………. 
 ๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม............................................................................................................  
 ๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ…………………………………………………………............. 
 ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ…………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ ๒ 
เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  

การก าหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ 
   

  
๙. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต................................................................................. .... 
๑๐. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ....................................................................... 
๑๑. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา............................................................................... 
๑๒. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครอง   
      หรือด าเนินกิจการทางปกครอง..................................................................................................... 
 
 



๓ 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว 
 

    ลงชื่อ ................................................................. 
                    (...............................................................) 

             หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จัดท ารายงานนี้ 
              วัน/เดือน/ปี 

 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ........................................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ......................................... 
โทร. ................................................................... 
อีเมล................................................................... 

 
 


