
สวนท่ี ๕ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
   

 

มาตรา ๒๙  บทบัญญัติในหมวดนี้ไมใชบังคับแกกฎหมาย ดังตอไปนี้ 
(๑) กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั้นไดลวงพน 

ไปแลว  
(๒) กฎหมายท่ีบัญญัติใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งและไดมีการดําเนินการ 

ตามกฎหมายนั้นแลว เชน กฎหมายใหใชประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
กฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน กฎหมายจัดตั้งศาล กฎหมายจัดตั้งจังหวัด กฎหมายเก่ียวกับ 
การออกเหรียญ ธนบัตร หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ กฎหมายกําหนดยศ กฎหมายกําหนด 
วิทยฐานะ 

(๓) กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจัดตั้ง 
หรือการจัดองคกรของหนวยงานของรัฐเฉพาะท่ีไมมีผลกระทบตอประชาชน 

(๔) กฎหมายท่ีกําหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมาย  
หรือเครื่องแบบ เชน กฎหมายกําหนดครุยวิทยฐานะ กฎหมายกําหนดเครื่องหมายราชการ กฎหมาย
กําหนดเครื่องแบบ  

(๕) ประมวลกฎหมาย 
(๖) กฎหมายอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
๑. เหตุใดจึงยกเวนใหประมวลกฎหมายไมตองดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และกรณี
ดังกลาวนี้จะสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติการจัดทําประมวลกฎหมายแบบตอเนื่องเพ่ือให
ประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายดําเนินการ 
อยูหรือไม อยางไร (มาตรา ๒๙) 
   ตอบ  ประมวลกฎหมายเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงในปจจุบันมีการทบทวน
ความเหมาะสมอยูโดยตลอด โดยคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมาย การกําหนดใหมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์เปนรอบระยะเวลาเหมือนกับพระราชบัญญัติท่ัวไปจึงไมสอดคลองกับสภาพ 
ความจําเปน  นอกจากนี้ หลักการหรือเนื้อหาของประมวลกฎหมายท่ีเปนหลักพ้ืนฐานในทางกฎหมาย
หรือเปนกฎหมายสารบัญญัติซ่ึงกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้อาจไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับบทบัญญัติในลักษณะดังกลาว  สําหรับการทบทวน
ความเหมาะสมหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประมวลกฎหมายแบบตอเนื่องตามรางพระราชบัญญัติ
การจัดทําประมวลกฎหมายแบบตอเนื่องเพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก พ.ศ. .... จะเปนประการใด
ก็อาจกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนการเฉพาะได 



 

มาตรา ๓๑  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตองดําเนินการโดยรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเก่ียวของและพิจารณาใหสอดคลองกับหลักการตามหมวด ๑ บทท่ัวไป และหมวด ๓ การตรวจสอบ
เนื้อหาของรางกฎหมาย รวมท้ังตองคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) ความไดสัดสวนระหวางประโยชนท่ีไดรับจากการบรรลุตามวัตถุประสงคของ
กฎหมายเทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรท่ีใชในการบังคับการตามกฎหมาย  

(๒) สถิติการดําเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย  
(๓) ความสอดคลองหรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศ

ไทยตองปฏิบัติตามภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ  
(๔) เรื่องอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

๑. หากไมมีขอมูลสถิติการดําเนินคดีหรือการลงโทษเพราะไมเคยมีการดําเนินคดีหรือลงโทษ 

มากอน หรือไมมีพันธกรณีระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับกฎหมาย ควรประเมินผลสัมฤทธิ์

ในทิศทางใด (มาตรา ๓๑) 

      ตอบ  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ กรณีหากไมเคยมีการดําเนินคดีหรือมีการลงโทษ

ตามกฎหมายนั้นมากอน ขอเท็จจริงดังกลาวยอมตองนํามาประกอบการประเมินดวยวาไดมีการบังคับ

ใชกฎหมายนี้จริงหรือไม เหตุใดจึงไมเคยมีการดําเนินคดีตามกฎหมายดังกลาว  อยางไรก็ดี  

แมหนวยงานจะไมมีขอมูลสถิติการดําเนินคดีหรือการลงโทษ หรือไมมีพันธกรณีระหวางประเทศ 

ท่ีเก่ียวของก็ยังคงตองพิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมายกําหนด เชน ความไดสัดสวนระหวาง

ประโยชนท่ีไดรับจากการบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายเทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากร

ท่ีใชในการบังคับการตามกฎหมาย 

 

๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเปนการพิจารณารายมาตรา หรือเฉพาะมาตราท่ีเห็นวา

เปนประเด็นในทางปฏิบัติ (มาตรา ๓๑) 

   ตอบ  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเปนการมุงเนนพิจารณาภาพรวมของการ

บังคับใชกฎหมายท้ังฉบับ เพ่ือประเมินวากฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐนั้น 

หมดความจําเปน ลาสมัย หรือไมสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือกฎหมายนั้นเปน

อุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพซ่ึงเปนการสรางภาระแกประชาชนหรือไม  อยางไรก็ดี 

หากหนวยงานเห็นวามาตราบางมาตรากอใหเกิดผลกระทบแกประชาชนอยางมีนัยสําคัญ ก็อาจจัดใหมี

การประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะมาตรานั้นได 

 



มาตรา ๓๒  ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายฉบับใด 
เปนผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น ในกรณีมีหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ
การบังคับใชกฎหมายฉบับใดหลายหนวย ใหผูรักษาการตามกฎหมายนั้นกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
หนวยหนึ่งหรือหลายหนวยเปนผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น 

ในกรณีกฎหมายใดมีผูรักษาการตามกฎหมายรวมกันหลายคน การกําหนดหนวยงาน
ของรัฐท่ีจะรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหกระทําโดยการปรึกษาหารือรวมกัน 

ในกรณีกฎหมายใดไมมีผูรักษาการตามกฎหมาย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนด
หนวยงานของรัฐท่ีจะเปนผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง 

ผูรักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีกํากับและติดตาม 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานของรัฐ 

 

๑. หนวยงานหรือองคกรใดท่ีจะเปนผูทบทวนตรวจสอบถึงความถูกตองแทจริงของการรายงาน

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎท่ีหนวยงานของรัฐตองรายงาน 

   ตอบ  ตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ผูรักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ี

กํากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย  นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยูระหวางการศึกษาเพ่ือปรับปรุงโครงสราง

องคกรเพ่ือรองรับการปฏิรูปกฎหมายของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๒ 

 



   มาตรา ๓๓  ใหผูรักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกฎหมาย 

และหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๓๒ ไวในระบบกลางภายใน 

เกาสิบวันนับแตวันท่ีกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ 

  

๑. หากผูรักษาการตามกฎหมายมิไดดําเนินการประกาศรายช่ือกฎหมายและหนวยงานของรัฐ 

ท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย หนวยงานของรัฐยังคงมีหนาท่ีจะตองประเมินผล

สัมฤทธิ์กฎหมายนั้นหรือไม อยางไร หรือหากหนวยงานของรัฐดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมายโดยท่ีผูรักษาการตามกฎหมายมิไดมีการประกาศ จะมีข้ันตอนการดําเนินการตอไป

อยางไร 

   ตอบ  หากผูรักษาการตามกฎหมายมิไดดําเนินการประกาศรายชื่อกฎหมาย 

และหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายใน ๙๐ วัน หนวยงานยังคง

มีหนาท่ีจะตองประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย  ท้ังนี้  หากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเห็นวา 

ผูรักษาการตามกฎหมายใดมิไดดําเนินการใหถูกตองหรือครบถวน คณะกรรมการพัฒนากฎหมายอาจ

ใหขอเสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูรักษาการนั้นไดตามมาตรา ๗ สําหรับกรณีท่ีหนวยงาน

ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยท่ีผูรักษาการตามกฎหมายมิไดมีการประกาศ 

หนวยงานดังกลาวอาจเสนอเรื่องตอผูรักษาการตามกฎหมายใหประกาศหรือกําหนดใหหนวยงาน 

เปนผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ได    



 

๑. การนับรอบระยะเวลาของกฎหมายท่ีจะดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๓๔ มีวิธีการ

นับรอบระยะเวลาอยางไร 

  ตอบ   
  กรณีท่ี ๑ กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับกอนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 - ประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรกไมชากวาหาปนับแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓  
(เริ่มดําเนินการกอนวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) 
  - เม่ือหนวยงานเลือกประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรกในปใด ใหประเมินผลการบังคับใช
กฎหมายตั้งแตวันท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของปกอนหนา โดยใหถือวาปท่ีทําการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกลาวเปนปท่ีตองมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  - ประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งตอ ๆ ไป ทุกรอบระยะเวลา ๕ ป นับแตวันท่ี ๑ มกราคม 
ของปท่ีตองทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งกอน 
  - ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหแลวเสร็จไมชากวา ๑ ป นับแตวันท่ีตองมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  - ตัวอยางการนับรอบระยะเวลาของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงมีผลใชบังคับในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕  
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์คร้ังแรก 

ตองดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิกอนวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ 

วันเริ่มดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิ (วันสมมติ) ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(ใหถือวาป ๒๕๖๔ เปนปท่ีตองมีการประเมินผล

สัมฤทธ์ิ) 

ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตั้งแต ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ตองประเมินผลสัมฤทธ์ิใหแลวเสร็จภายใน ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์คร้ังท่ีสอง 

วันครบรอบระยะเวลา ๕ ปถัดไป ๑ มกราคม ๒๕๖๙ 

มาตรา ๓๔  การประเมินผลสัมฤทธิ์ใหกระทําอยางนอยทุกหาปนับแตวันท่ีกฎหมาย
นั้นมีผลใชบงัคับ หรือทุกรอบระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือเม่ือมีกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ไดรับหนังสือรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรท่ีเก่ียวของหรือจาก
ประชาชนและหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นวาขอรองเรียนหรือ
ขอเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร 

(๒) ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
(๓) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกําหนดใดท่ีตราข้ึนภายหลังพระราชบัญญัติ

นี้มีผลใชบังคับเปนครั้งแรก ใหกระทําภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับ

สวนครั้งตอ ๆ ไป ใหกระทําตามวรรคหนึ่ง 



ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๖๔  

ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 

ตองประเมินผลสัมฤทธ์ิใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ 

   

 กรณีท่ี ๒ กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนตนไป 
 - ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทุกรอบระยะเวลา ๕ ป นับแตวันท่ีกฎหมายนั้นมีผลใชบัง คับ 

เปนตนไป 

 - ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหแลวเสร็จไมชากวา ๑ ป นับแตวันครบรอบ
ระยะเวลา 

 - ตัวอยางการนับรอบระยะเวลาของ พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทําราง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงมีผลใชบังคับในวันท่ี ๒๗ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
 

การประเมินผลสัมฤทธิค์ร้ังแรก 

วันครบรอบระยะเวลา ๕ ปท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตั้งแต ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

ตองประเมินผลสัมฤทธ์ิใหแลวเสร็จภายใน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์คร้ังท่ีสอง 

วันครบรอบระยะเวลา ๕ ปถัดไป ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ 

ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตั้งแต ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ 

ตองประเมินผลสัมฤทธ์ิใหแลวเสร็จภายใน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๗๓ 

  

๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎจะมีวิธีการนับรอบระยะเวลาอยางไร 

   ตอบ  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎจะเปนไปตามรอบระยะเวลาเดียวกับกฎหมาย

แมบทท่ีออกกฎนั้น 



 

มาตรา ๓๕  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ใหหนวยงานของรัฐกระทําตามแนวทางท่ี
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และแจงผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ไวในระบบกลาง   
   เม่ือปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์วา กฎหมายใดมิไดกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคของการตรากฎหมายนั้น หรือไมคุมคากับภาระท่ีเกิดข้ึนแกรัฐหรือประชาชน หรือ
มีผลกระทบอ่ืนอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนอยางรายแรง  ใหหนวยงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบดําเนินการเพ่ือใหมีการยกเลิกปรับปรุง หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้นโดยทันที 

 
๑. เม่ือปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์วา กฎหมายใดมิไดกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคของการตรากฎหมายนั้น หรือไมคุมคากับภาระท่ีเกิดข้ึนแกรัฐหรือประชาชน หรือมี
ผลกระทบอ่ืนอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนอยางรายแรง  พระราชบัญญัติได
กําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบดําเนินการเพ่ือใหมีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายนั้นโดยทันที  การกําหนดบทบัญญัติเชนนี้จะมีผลบังคับตอการใชดุลพินิจของ
คณะรัฐมนตรีใหมีมติอนุมัติหลักการตามท่ีหนวยงานของรัฐเสนอหรือไม (มาตรา ๓๕) 
   ตอบ  มาตรานี้ เปนการกําหนดหนาท่ีของหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ใหตองดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย หากแต
คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการตามท่ีหนวยงานของรัฐดังกลาวเสนอหรือไม เพียงใด 
ยอมข้ึนอยูกับเหตุผลและมติของคณะรัฐมนตรีท่ีจะพิจารณาไดตามท่ีเห็นสมควร 

 

๒. หากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์จําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมาย การจัดทําราง

กฎหมายเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายนั้นถือเปนสวนหนึ่งของข้ันตอนการประเมินผล

สัมฤทธิ์หรือไม และตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนครบกําหนดเวลา ๕ ป หรือไม (มาตรา ๓๕) 

   ตอบ  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายจะเสร็จสิ้นเม่ือหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ไดแจงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้นไวในระบบกลางตาม 

มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง  สวนการท่ีหนวยงานของรัฐตองดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายตามผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นั้นจะเปนอีกกระบวนการหนึ่งซ่ึงควรดําเนินการโดยเร็ว  

แตจะไมอยูในกําหนดเวลา ๕ ป ดังกลาว 

 

๓. เม่ือนําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์เผยแพรผานระบบกลางแลว หนวยงานของรัฐจําเปนตอง

รายงานใหรัฐมนตรีผูรักษาการกฎหมายและคณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบผลดวยหรือไม 

(มาตรา ๓๕) 

   ตอบ  หนวยงานของรัฐตองรายงานความคืบหนาและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ให

ผูรักษาการตามกฎหมายซ่ึงตองเปนผูกํากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานของรัฐ

ทราบ  สําหรับการแจงใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายรับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นั้น  

จะเปนไปในชวงเวลาท่ีระบบยังไมสามารถใชงานไดเทานั้นเพ่ือใหมีหนวยงานกลางในการรวบรวมผล



การประเมินผลสัมฤทธิ์  ท้ังนี้ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการดังกลาวไวในแนวทางการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

 

๔. หากหลักการใหปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. การทบทวนฯ ไปในระหวางท่ีแนวทางการประเมินผล

สัมฤทธิ์ยังไมแลวเสร็จโดยอาจไมไดคํานึงถึงบทบัญญัติในหมวด ๕ อยางครบถวน เชนนี้ หากยัง

ดําเนินการตาม พ.ร.ฎ. การทบทวนฯ ไมแลวเสร็จ แตแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม

พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลวจะมีผลตอสวนท่ีไดดําเนินการไปแลวอยางไร (มาตรา ๓๕) 

   ตอบ  โดยท่ีบทบัญญัติตามหมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ไดนําหลักการโดยสวน

ใหญมาจาก พ.ร.ฎ. การทบทวนฯ  ดังนั้น ขอมูลการบังคับใชกฎหมาย สถิติคดี หรือการดําเนินการท่ี

เก่ียวของ ท่ีหนวยงานของรัฐไดตระเตรียมหรือใชในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้น  

จึงสามารถนํามาปรับใชกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามหมวด ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ได

ตอไป   

 

๕. หากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นั้นจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ในช้ันของการจัดทําราง

กฎหมาย จะตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็น ตรวจสอบความจําเปน วิเคราะหผลกระทบ 

ตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการในการจัดทํา

รางกฎหมายซํ้าอีกครั้งหนึ่งหรือไม อยางไร (มาตรา ๓๕) 

   ตอบ  ตองดําเนินการตามข้ันตอนของการจัดทํารางกฎหมาย เนื่องจากการประเมินผล

สัมฤทธิ์เปนการประเมินผลจากการบังคับใชกฎหมายท่ีเปนอยูในปจจุบัน แตการจัดทํารางกฎหมายใหม

เปนกรณีท่ีกฎหมายจะกําหนดมาตรการ กลไก ภาระหนาท่ีท่ีประชาชนหรือผูอยูใตบังคับกฎหมายยังไม

เคยถูกบังคับใชมากอน กรณีนี้จึงจําเปนตองรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน

จากรางกฎหมาย  อยางไรก็ดี ผลของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้นจะเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง 

ท่ีจะทําใหการออกแบบกฎหมายท่ีจะปรับปรุงหรือแกไขเพ่ิมเติมเกิดความชัดเจน ถูกตองตรงกับปญหา

ไดมากยิ่งข้ึน 



คําถาม – คําตอบ 
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

 
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
  ขอ ๗  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตองดําเนินการอยางรอบดานและเปนระบบ  
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ตั้งแตวันท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับหรือวันท่ีมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งกอน 
จนถึงวันท่ีมีเหตุตองประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งนี้  ในกรณีท่ีกฎหมายใดมีรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย ตองนํารายงานนั้นมาประกอบการพิจารณาดวย  
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๓๔ (๒) และ (๓) หนวยงานอาจประเมิน
ผลสัมฤทธิ์เพียงบางเรื่องตามท่ีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีขอเสนอแนะหรือตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงได 

 
๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตองดําเนินการอยางรอบดานและเปนระบบ การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายแคไหน เพียงใด จึงจะถือวาไดดําเนินการอยางรอบดานแลว 

   ตอบ  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบคือ 

การท่ีหนวยงานดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในหมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ และแนวทางฯ ไดโดย

ถูกตอง และตอบคําถามในแบบรายงานฯ โดยครบถวน และมีขอเท็จจริง สถิติ และเหตุผลสนับสนุน 

ท่ีนาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบไดประกอบดวย 
 
๒. หนวยงานผูรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์จะตองดําเนินการประเมินผลในรูปแบบใด 

จําเปนตองแตงตั้งผู เช่ียวชาญพิจารณาเปนคณะหรือไม หรือสามารถมอบหมายเจาหนาท่ี 

เพ่ือดําเนินการได 
   ตอบ  เหตุท่ีไมไดกําหนดรูปแบบและรายละเอียดเก่ียวกับผูประเมินผลสัมฤทธิ์ไว

โดยเฉพาะเนื่องจากเนื้อหา ของเขต และความยุงยากซับซอนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

แตละฉบับแตกตางกัน จึงเปดโอกาสใหหนวยงานผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์สามารถเลือก

กําหนดใหเหมาะสมได  



แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
   

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมายไว ดังตอไปนี้ 
 
  ขอ ๑  ในแนวทางนี้ “หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานผูรับผิดชอบการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 
  ขอ ๒  กฎหมายใดมีผูรักษาการตามกฎหมายรวมกันหลายคน การกําหนดหนวยงาน
ผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหกระทําโดยการปรึกษาหารือรวมกัน ในกรณีท่ีตกลงกันไมได 
ใหเสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัย โดยนายกรัฐมนตรีจะขอใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเสนอ
ความเห็นเพ่ือประกอบการวินิจฉัยก็ได 
 
  ขอ ๓  ใหหนวยงานประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดไวในแนวทางนี้ดวย  
 
  ขอ ๔  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตองดําเนินการใหแลวเสร็จไมชากวาหนึ่งปนับแต 
มีเหตุท่ีตองประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยใหประเมินวาการบังคับใชกฎหมายไดผลตรงตามวัตถุประสงค 
ของการตรากฎหมายนั้นมากนอยเพียงใด คุมคากับภาระท่ีเกิดข้ึนแกรัฐและประชาชนหรือไม  
หรือมีผลกระทบอ่ืนอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนหรือไม เพียงใด  ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายดังตอไปนี้ 
  (๑) การมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมด 
ความจําเปน ลาสมัย หรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือท่ีเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต  
หรือการประกอบอาชีพเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน 
  (๒) การพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับหลักสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ 
  (๓) การลดความซํ้าซอนและขัดแยงกันของกฎหมาย 
  (๔) การลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมในสังคม 
  (๕) การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 
  ขอ ๕  การรับฟงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์อยางนอยตอง
ดําเนินการเพ่ือใหไดขอมูลหรือความคิดเห็นจากผูซ่ึงมีสิทธิหรือหนาท่ีหรือไดรับผลกระทบท่ีเกิดจาก
การบังคับใชกฎหมาย รวมท้ังหนวยงานท่ีปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย  
  ใหหนวยงานดําเนินการรับฟงความคิดเห็นผานระบบกลาง และจะใชวิธีการ 
อยางหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้ดวยก็ได 



  (๑) การรับฟงความคิดเห็นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้น 
  (๒) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 
  (๓) การสัมภาษณ หรือการเชิญใหเขารวมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น 
  (๔) การสํารวจความคิดเห็น 
  (๕) วิธีการอ่ืนใดท่ีหนวยงานเห็นวาเหมาะสม 
 
  ขอ ๖  ในการรับฟงความคิดเห็นใหหนวยงานประกาศวิธีการรับฟงความคิดเห็น 
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการรับฟงความคิดเห็น รวมท้ังขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็น 
ซ่ึงอยางนอยตองครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 
  (๑) วัตถุประสงคของการมีกฎหมาย 
  (๒) มาตรการสําคัญของกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไขปญหา 
  (๓) ประโยชนท่ีคาดวาประชาชนจะไดรับจากการมีกฎหมาย 
  (๔) ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย สถิติการดําเนินคดีและการลงโทษ
ตามกฎหมาย  
  การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นนอกจากท่ีกําหนดไวในแนวทางนี้ ใหนําหลักเกณฑ
หรือคําแนะนําเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของเพ่ือประกอบการจัดทํารางกฎหมาย 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  ขอ ๗  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตองดําเนินการอยางรอบดานและเปนระบบ  
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ตั้งแตวันท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับหรือวันท่ีมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งกอน 
จนถึงวันท่ีมีเหตุตองประเมินผลสมัฤทธิ์ครั้งนี้  ในกรณีท่ีกฎหมายใดมีรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย ตองนํารายงานนั้นมาประกอบการพิจารณาดวย  
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๓๔ (๒) และ (๓) หนวยงานอาจประเมิน
ผลสัมฤทธิ์เพียงบางเรื่องตามท่ีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีขอเสนอแนะหรือตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงได 
 
  ขอ ๘  ใหหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามแบบ 
แนบทาย ๑  ในกรณีท่ีหนวยงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎเปนการเฉพาะ ใหจัดทํารายงาน 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎตามแบบแนบทาย ๒ 
  ในการจัดทํารายงานใหใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย กระชับ ครบถวน และตรงประเด็น  
ท้ังนี้ หนวยงานตองระบุขอมูล สถิติ หรือขอเท็จจริงท่ีชัดเจนและตรวจสอบไดประกอบการใหเหตุผล
ในการประเมินไวดวย 
 
  ขอ ๙  การดําเนินการในเรื่องใดท่ีตองกระทําผานระบบกลาง ถาระบบกลางยังไมอาจ
ใชงานได  
  (๑) ใหหนวยงานดําเนินการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานไปพลางกอน 
  (๒) ใหหนวยงานแจงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
ทราบดวย   



  
  ขอ ๑๐  ในกรณีท่ีหนวยงานมีปญหาอุปสรรคไมอาจปฏิบัติตามแนวทางนี้ได  
จะเสนอเรื่องตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพ่ือขอยกเวนหรือปฏิบัติเปนอยางอ่ืนเปนกรณีไปก็ได  
เม่ือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเห็นควรใหยกเวนหรือปฏิบัติเปนอยางอ่ืนแลว ใหหนวยงานไดรับ
การยกเวนหรือปฏิบัติเปนอยางอ่ืนได  ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะกําหนดใหหนวยงานอ่ืน
ไดรับการยกเวนหรือปฏิบัติเชนเดียวกันดวยก็ได 
 

    
 
         

 


