
 
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
หลักการทั่วไป 

   
 
๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายคืออะไร 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย คือ การที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการบังคับใช้กฎหมายจะต้องประเมินว่ากฎหมายที่ตนรับผิดชอบในการบังคับใช้นั้น หมดความจำเป็น 
ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมแล้วหรือไม่ โดยหากประเมินแล้วพบว่ากฎหมายฉบับนั้นยังมี
ความจำเป็น ไม่ล้าสมัย หน่วยงานจะต้องมีการประเมินต่อไปว่า มาตรการในกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายในปัจจุบันบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรา
กฎหมายหรือไม่ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
หร ือการประกอบอาช ีพของประชาชน หร ือมี
ผลกระทบอื ่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชนหร ือไม ่  ซ ึ ่ งหากพบว ่ากฎหมายท ี ่ ตน
รับผิดชอบในการบังคับใช้น ั ้น หมดความจำเป็น 
ล ้ าสมั ย  หร ื อไม ่ สอดคล ้ องก ั บ สภ า พส ั ง ค ม  
เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีว ิตหรือการประกอบ
อาชีพของประชาชน มีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือการบังคับใช้
กฎหมายไม่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายแล้ว หน่วยงานก็จะต้องดำเนินการ  
เพ่ือให้มีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายหรือกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้นต่อไป 

ทั้งนี้ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจะต้อง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้น โดยอ้างอิงกับข้อมูลและสถิติต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการประเมินดังกล่าวมีความสมบูรณ์ 
และถูกต้องแม่นยำ 
 
๒. บุคคลใดเป็นผู้มีหน้าที่ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมายนั้น บุคคลที่ทำหน้าที ่เป็นผู ้ประเมินผล  
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย สามารถแยกพิจารณาออกได้เป็น ๒ กรณี ได้แก่ 
 (๑) กรณีทั่วไป หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับ 
มีหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้น หากกฎหมายฉบับใดมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การบังคับใช้ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นกำหนดหน่วยงานผู้มีหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ ซึ่งอาจ
กำหนดให้ดำเนินการหน่วยเดียวหรือให้ดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยก็ได้ 



๒ 

 

 
 
 

 (๒) กรณีพิเศษ 
๑) ในกรณีที่กฎหมายฉบับใดมีผู้รักษาการร่วมกันหลายคน ให้ผู้รักษาการหารือ

ร่วมกันเพื่อกำหนดผู้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
๒) กฎหมายฉบับใดไม่มีผู้รักษาการ นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กำหนดหน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 
๓. บุคคลใดเป็นผู้กำกับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ 
       ผู ้ร ักษาการตามกฎหมายแต่ละฉบับหรือนายกรัฐมนตรีในกรณีของกฎหมาย 
ที่ไม่มีผู ้รักษาการ เป็นผู้กำกับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ
รับผิดชอบ 
 นอกจากน ี ้  ประชาชนยังเป ็นผ ู ้ต ิดตามการดำเน ินการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมายได้ในกรณีที ่หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลเกี ่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย  
ทางระบบกลางหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน โดยเริ่มตั้งแต่ในขั้นตอนการประกาศ
รายชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูล 
มาใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ จนถึงการแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 
๔. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีเป้าหมายอย่างไร 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์มีเป้าหมายสำคัญ คือ  

(๑) เพื่อการมีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด
ความจำเป็น ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  

(๒) เพ่ือพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
(๓) เพ่ือลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย  
(๔) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
(๕) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
๕. กฎหมายประเภทใดบ้างที่ต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 กฎหมายที่จะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และประกาศหรือคำสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมาย   
เช่น ประกาศของคณะปฏิวัติและประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ 
 นอกจากกฎหมายแล้ว หน่วยงานจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์กฎบางลักษณะด้วย  
โดยกฎที่จะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ ์ คือ  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง  
ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื ่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ ่งหมาย 
ให ใช บังค ับแก กรณีใดหร ือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และที ่ม ีผลให ้เก ิดภาระแก่ประชาชน  
หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้ร ับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะของบุคคล  
เช่น กฎกระทรวงที่ตราขึ้นเพื่อกำหนดประเภทของกิจการที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย และประกาศ



๓ 

 

 
 
 

กระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต เป็นต้น  สำหรับวิธีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎนั้น ในกรณีทั่วไปให้หน่วยงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎรวมไปกับการประเมิน 
ผลสัมฤทธ ิ ์ของกฎหมายที ่ ให ้อำนาจในการออกกฎ เว ้นแต่กรณีท ี ่หน ่วยงานเห็นว ่าเป ็นกฎ 
ที่ก ่อให ้เก ิดภาระแก่ประชาชนหรือการไม่ปฏ ิบ ัต ิตามจะมีผลให้ต ้องได ้ร ับโทษหรือเส ียส ิทธิ  
หรือกระทบต่อสถานะของบุคคลอย่างร้ายแรง ให้หน่วยงานประเมินกฎนั้นเป็นการเฉพาะ  
 
๖. ลักษณะของกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 หลักการทั่วไปของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย คือ กฎหมายทุกฉบับควรได้รับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายฉบับนั้นมีลักษณะเฉพาะ 
ที่ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ ์ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีความไม่เหมาะสมในการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 
 (๑) กฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั ้นได้ล่วงพ้น  
ไปแล้ว เช่น กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยการโอน
งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยการกู้เงินของรัฐบาล เป็นต้น 
 (๒) กฎหมายที่บัญญัติให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และได้มีการดำเนินการ  
ตามกฎหมายนั้นแล้ว เช่น กฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กฎหมาย 
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กฎหมายจัดตั้งศาล กฎหมายจัดตั้งจังหวัด เป็นต้น 
 (๓) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจัดตั้งหรือการจัด 
องค์กรของหน่วยงานของรัฐ เฉพาะที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 
 (๔) กฎหมายที ่กำหนดลักษณะของเครื ่องแสดงวิทยฐานะ เครื ่องหมาย หรือ
เครื่องแบบ 
 (๕) ประมวลกฎหมาย (เนื่องจากปัจจุบันมีกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุง
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นการเฉพาะซึ ่งกระทำ 
อย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี   ดังนั้น ประมวลกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ
ดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้)  

(๖) กฎหมายอื ่นตามที ่กำหนดในกฎกระทรวง กล่าวคือ กฎกระทรวงกำหนด
กฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้กฎหมายจำนวน ๔ ประเภทไม่ต้องทำการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัติฯ ได้แก่ กฎมณเฑียรบาลและกฎหมายเกี่ยวกับ
กิจการในพระมหากษัตริย์ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศาสนา กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร  
งานบุคคลของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื ่นของรัฐ และกฎหมายเกี่ยวกับเอกสิทธิ์แล ะความคุ้มกัน
สำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย 

 
 
 
 



๔ 

 

 
 
 

๗. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเม่ือใด 
 กรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้น สามารถ
แยกพิจารณาได้เป็น ๓ กรณี ได้แก่ 
 กรณีที ่ ๑ กฎหมายที่ตราขึ ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำ 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ (ก่อนวันที่  
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงกำหนดรอบระยะเวลาการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติไว้ กล่าวคือ 

(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรก  หน่วยงานจะต้องกระทำไม่ช้ากว่าห้าปีนับแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ (ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘) และให้ถือว่าปีที่ทำการประเมินผลสัมฤทธิ์
ดังกล่าวเป็นปีที ่ต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ ์ (ซึ ่งใช้สำหรับการนับรอบระยะเวลาการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ครั้งต่อไป) 

ในกรณีน ี ้  ผ ู ้ร ักษาการตามกฎหมายมีหน ้าท ี ่ต ้องประกาศรายช ื ่อกฎหมาย 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้ในระบบกลางภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
โดยจะกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายแต่ละฉบับไว้ด้วยก็ได้  
(ในกรณีที่ยังไม่อาจใช้ระบบกลางได้ให้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย) 

(๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งต่อ ๆ ไป  หน่วยงานจะต้องกระทำทุกรอบระยะเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ ๑ มกราคม ของปีที่ต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งก่อน  

(๓) ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ หน่วยงานจะต้องนำข้อมูล  
ที่เกี ่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายตั ้งแต่วันที ่กฎหมายนั้นมีผล ใช้บังคับจนถึงวันสิ ้นปีปฏิทิน 
ของปีก่อนหน้าปีที ่ทำการประเมินผลสัมฤทธิ ์มาใช้พิจารณาดำเนินการ และจะต้องดำเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอาจประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งต่อ ๆ ไปก่อนครบรอบระยะเวลา
ห้าปีก็ได้ หากได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี ่ยวข้องหรือจากประชาชน  
และหน่วยงานเห็นว่ามีหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร หรือเป็นกรณีที่
หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายให้ทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ตัวอย่างการนับรอบระยะเวลาของ  พระราชบัญญัติหลักทร ัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์คร้ังแรก 
ต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
วันเริ่มดำเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิ (วันสมมติ) ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(ให้ถือว่าปี ๒๕๖๔ เป็นปีท่ีต้องม ี
การประเมินผลสัมฤทธ์ิ) 

ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ต้องประเมินผลสัมฤทธ์ิให้แล้วเสร็จภายใน ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 



๕ 

 

 
 
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์คร้ังท่ีสอง 
วันครบรอบระยะเวลา ๕ ปีถัดไป ๑ มกราคม ๒๕๖๙ 
ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔  

ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 
ต้องประเมินผลสัมฤทธ์ิให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ 

กรณีที่ ๒ กฎหมายที่ตราขึ้นภายหลังวันที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำ 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ (ภายหลังวันที่  
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เมื่อมีการตรากฎหมายขึ้นใหม่ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่กฎหมายฉบับนั้น 
มีผลใช้บังคับ ผู้รักษาการตามกฎหมายมีหน้าที่ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์กฎหมายนั้นในระบบกลาง เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายนั้นมีลักษณะที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้อง
ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์จะต้องประเมินผลสัมฤทธิ ์ของ
กฎหมายทุกรอบระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่มีการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ในครั้งก่อน  สำหรับกรณขีองพระราชกำหนด หน่วยงานจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรก
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับ ส่วนครั้งถัดไปให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกรอบ
ระยะเวลาห้าปี 

ตัวอย่างการนับรอบระยะเวลาของ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ ่งมีผลใช้บังคับในวันที ่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์คร้ังแรก 
วันครบรอบระยะเวลา ๕ ปีท่ีกฎหมายมีผลใช้บังคับ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
ต้องประเมินผลสัมฤทธ์ิให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์คร้ังท่ีสอง 
วันครบรอบระยะเวลา ๕ ปีถัดไป ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ 
ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ 
ต้องประเมินผลสัมฤทธ์ิให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๗๓ 

 นอกจากนี้ หน่วยงานอาจจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมายก่อนหรือหลัง  
รอบระยะเวลาห้าปีได้ ในกรณีดังต่อไป 
 (๑) มีกฎกระทรวงกำหนดรอบระยะเวลาในการประเมินอื ่นไว้เป็นการเฉพาะ  
เช่น กรณีของกฎหมายที่ตราขึ ้นก่อนวันที ่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ  
มีผลบังคับใช้ มีกำหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงกำหนดรอบระยะเวลา  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  



๖ 

 

 
 
 

 (๒) เมื ่อได้ร ับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที ่เกี ่ยวข้องหรือ 
จากประชาชน และหน่วยงานเห็นว่ามีหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร 
 (๓) เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายให้ทำการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 กรณีที่ ๓ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่กฎใดก่อให้เกิด
ภาระแก่ประชาชนหรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะ
ของบุคคลอย่างร้ายแรง จะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎนั้นเป็นการเฉพาะ โดยหน่วยงานอาจ
ใช้วิธีประเมินกฎนั้นในคราวเดียวกันกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกฎ
หรือจะประเมินแยกในคราวอื่นเป็นการเฉพาะก็ได้  นอกจากนี้ หากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
เห็นว่ามีกฎฉบับใดที่มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนดังกล่าว ก็อาจแจ้งให้หน่วยงาน
ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ภายในเวลาที่กำหนด เป็นอีกกรณีหนึ่ง
ด้วยก็ได้ 

 
๘. ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างไร 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย คือ การที่
หน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายจะต้องทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่ตนรับผิดชอบให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพสังคม ไม่อุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน หรือก่อให้ 
เกิดผลกระทบอันไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน อยู่เสมอ และจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายของตนให้ดีขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตุประสงค์ของกฎหมาย 

โดยที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที ่บังคับใช้กฎหมายจะต้องทำการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามรอบระยะเวลา หรือเมื่อได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจาก
ผู ้เกี ่ยวข้องหรือจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย หน่วยงานก็จะต้องดูแลและให้ความสำคัญ 
กับกฎหมายทุกฉบับที่ตนมีหน้าที ่บังคับใช้ ไม่เฉพาะกับฉบับที่มีการบังคับใช้เป็นประจำเท่านั้น  
โดยหากหน่วยงานทำการประเมินแล้วพบว่ากฎหมายฉบับใดหมดความจำเป็นหรือล้าสมัย หน่วยงาน
ก็มีหน้าที่ที ่จะต้องดำเนินการเพื ่อให้มีการยกเลิกกฎหมายนั้นโดยเร็ว หรือหากประเมินแล้วพบว่า 
ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายฉบับดังกล่าว แต่มาตรการหรือข้อกำหนดในกฎหมายไม่สอดคล้อง
กับสภาพสังคมหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เกินสมควร 
หน่วยงานก็จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายฉบับนั้นให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมหรือสภาพปัญหาในปัจจุบัน  นอกจากนี้ หากประเมินแล้วพบว่า การบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าวมีปัญหาหรืออุปสรรคอื่น ๆ ซึ่งทำให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย 
เช่น การขาดแคลนงบประมาณ การขาดแคลนกำลังเจ้าหน้าที่ หรือการกำหนดหน้าที่และอำนาจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องเหมาะสม หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายก็จะต้องเสนอเรื่องตามช่องทาง
การทางการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 
 
 



๗ 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
วิธีการดำเนินการ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
 
 

๑. การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์มีวิธีการอย่างไร 
  ในการประเม ินผลส ัมฤทธ ิ ์ ของกฎหมายให ้ดำ เน ินการ ตามหล ักเกณฑ์  

ที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ และแนวทางการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี 
ซึ่งมีวิธีการโดยสรุป ดังนี้ 
  (๑) ผู้รักษาการตามกฎหมายแต่ละฉบับพิจารณากำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้น  ในการดำเนินการดังกล่าวหากปรากฏว่ากฎหมายใดมีผู้รักษาการ
ร่วมกันหลายคนให้ผู ้รักษาการปรึกษาหารือร่วมกัน แต่หากตกลงกันไม่ได้ให้เสนอนายกรัฐมนตรี
วินิจฉัย  สำหรับกฎหมายที่ไม่มีผู้รักษาการให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  (๒) ผ ู ้ร ักษาการตามกฎหมายหรือนายกร ัฐมนตร ีประกาศรายช ื ่อกฎหมาย 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายแต่ละฉบับลงในระบบกลาง โดยหากเป็น
กรณีกฎหมายที่ตราขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับจะต้องประกาศภายในวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่หากเป็นกรณีกฎหมายที่ตราขึ้นในภายหลังจะต้องประกาศภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่กฎหมายฉบับนั้นมีผลใช้บังคับ  
  (๓) หน่วยงานผู ้รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ ์รวบรวมข้อมูลและสถิติสำคัญ 
ที่เกี ่ยวข้องกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ประโยชน์ที ่ได้รับจากกฎหมาย ปัญหา 
และอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการดำเนินคดี การลงโทษอาญา และการลงโทษ 
ทางปกครอง และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติการและบังคับการให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย เพื ่อที ่จะนำไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำรายงานการประเมิน  
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
  (๔) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื ่อให้ได้ข้อมูลจากผู ้ซึ ่งมีสิทธิหรือหน้าที่  
หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐที ่ปฏิบัติตาม  
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ร ับฟังผ ่านระบบกลาง และจะใช้ ว ิธีการรับฟัง 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น สัมภาษณ์หรือเชิญให้ 
เข้าร่วมชี้แจง สำรวจความคิดเห็น หรือวิธีการอ่ืนใดที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมด้วยก็ได้ 
  (๕) ประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟัง  
ความคิดเห็นของผู ้เกี ่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการมีกฎหมาย มาตรการสำคัญของกฎหมาย  
ที่กำหนดขึ ้นเพื ่อแก้ไขปัญหา ประโยชน์ที ่คาดว่าประชาชนจะได้รับจากการมีกฎหมาย ปัญหา 
และอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย 
  (๖) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ กล่าวคือ ประเมิน
ว่าการบังคับใช้กฎหมายและกฎได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายมากน้อยเพียงใด 
คุ้มค่ากับภาระท่ีเกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
แก่ประชาชนหรือไม่ เพียงใด  โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ตั ้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับหรือวันที่ 
มีการประเมินผลสัมฤทธิ ์ครั ้งก่อนจนถึงวันที ่มีเหตุต้องประเมินผลสัมฤทธิ ์ครั ้งปัจจุบัน ซึ ่งหาก  
กฎหมายใดมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากกฎหมายจะต้องนำรายงานนั้น  



๙ 

 

 
 
 

มาประกอบการพิจารณาด้วย ในการนี ้ หน่วยงานจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมายตามแบบแนบท้ายแนวทาง ฯ  
      ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่หน่วยงานทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับใด 
ฉบับหนึ่งแต่เพียงบางเรื ่องก็ได้ หากเป็นกรณีที ่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีข้อเสนอแนะให้
ดำเนินการดังกล่าวหรือมีกฎกระทรวงกำหนดให้กระทำได้ 
  (๗) ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่ช้ากว่าหนึ ่งปีนับแต่ 
มีเหตทุี่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  (๘) ในกรณีท ี ่หน ่วยงานมีป ัญหาอ ุปสรรคไม่อาจปฏิบ ัต ิตามแนวทางฯ ได้   
อาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพ่ือขอยกเว้นหรือปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืนได้ 

 
   

ส่วนที่ ๓ 
การจัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมายและการดำเนินการต่อไป 
   

 
๑. หน่วยงานของรัฐจะจัดทำรายงานการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างไร 
         หน่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบการประเมิน 
ผลสัมฤทธ ิ ์ของกฎหมายจะต้องจัดทำรายงาน 

การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมายที ่ตนรับผิดชอบตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมายแนบท้ายแนวทางฯ  ในการนี้ หากหน่วยงานเห็นว่ามีกรณีที่สมควรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎฉบับใดเป็นการเฉพาะ ก็ให้จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎนั้นตามแบบรายงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎแนบท้ายแนวทางฯ   
 ในการจัดทำรายงานฯ หน่วยงานจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายโดยนำเสนอข้อมูล 
อย่างกระชับ ครบถ้วน และตรงประเด็น ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ 
ประกอบการให้เหตุผลในการประเมินไว้ด้วย  
 สำหรับเนื ้อหาของรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย ประกอบด้วย  
การรายงานข้อมูล ๔ ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น เป็นการรายงานข้อมูลที่เกี ่ยวกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้รักษาการตามกฎหมาย เหตุแห่งการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ช่วงเวลาของการบังคับใช้กฎหมายที่นำมาประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายชื่อกฎที่ดำเนิน  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความจำเป็นและผลกระทบของกฎหมาย เป็นการรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย มาตรการสำคัญที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีกฎหมาย สถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย ปัญหา



๑๐ 

 

 
 
 

และอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย การวิเคราะห์ว่ากฎหมายยังมีความจำเป็นและสอดคล้อง  
กับสภาพการณ์ และการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมายต่อประชาชน เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอ่ืนที่สำคัญ 

ส่วนที่ ๓ การตรวจสอบเนื ้อหาของกฎหมาย  เป็นการรายงานข้อมูลที ่เกี ่ยวกับ 
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งของเนื้อหาของกฎหมายกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี หรือกฎหมายฉบับอื ่น ตลอดจน  
การตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
และโทษอาญาในกฎหมายนั้น    

ส่วนที่ ๔ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เป็นการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ความคุ ้มค่าของกฎหมายเมื ่อเทียบประโยชน์ที ่ได ้รับ 
กับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อสรุปเกี่ยวกับ
การยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 
๒.  การรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ควรดำเนินการอย่างไร 
 เมื่อหน่วยงานได้จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายแล้วเสร็จ ให้หน่วยงาน
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ไปยังผู ้ร ักษาการตามกฎหมาย และเผยแพร่ ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ไว้ในระบบกลางเพื่อให้ประชาชนทราบ  ทั้งนี้ ในระหว่างช่วงเวลาที่การจัดทำระบบกลาง 
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานเผยแพร่ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของหน่วยงาน และแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย 
 
๓. การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(๑) กรณีกฎหมายนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ (การบังคับใช้กฎหมายนั้นบรรลุผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย) ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้นต่อไปต่อไป 

(๒) กรณีกฎหมายนั้นไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยกฎหมายนั้นมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง หน่วยงานจะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิก ปรับปรุง 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้นโดยทันท ี

(๓) กรณีกฎหมายนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์บางส่วน โดยมาตรการในกฎหมายหรือการบังคับใช้
กฎหมายนั้นสมควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้หน่วยงานดำเนินการ
เพื่อให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย 
 
 

    


