
สวนท่ี ๓ 
การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย (RIA) 

    
 

มาตรา ๕  หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน และยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือท่ีเปนอุปสรรคตอ
การดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไมชักชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน 

ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ได
โดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 

กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของผูเก่ียวของและวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปน
ระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นแกประชาชน และนําผลนั้น
มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน 

ในการจัดทํารางกฎหมาย หนวยงานของรัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบ
คณะกรรมการเฉพาะกรณีท่ีจําเปน และพึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ
และระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีบัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน รวมท้ังพึง
กําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง 

ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกการจัดทํารางกฎตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดวย
โดยอนุโลม 

 

๑. มาตรา ๕ วรรคทาย กําหนดใหนําการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายมาใชกับ

การจัดทํารางกฎดวย แตในรางแนวทางการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย

กําหนดใหใชกับรางพระราชบัญญัติ  หากหนวยงานของรัฐประสงคจะออกกฎจําเปนจะตอง

ดําเนินการตามรางแนวทางการวิเคราะหผลกระทบฯ ดวยหรือไม ซ่ึงหากนํามาใชโดยอนุโลมแลว

อาจเปนการดําเนินงานท่ีซํ้าซอน เพราะการเสนอรางพระราชบัญญัตจิะตองเสนอเนื้อหาสาระของ

กฎหมายลําดับรองซ่ึงตองมีการวิเคราะหผลกระทบไวอยูแลว   

  ตอบ  ในปจจุบันยังไมไดออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีการ

วิเคราะหผลกระทบสําหรับ “กฎ” ตามมาตรา ๕ วรรคทาย  ท้ังนี้ เห็นวาการกําหนดใหนํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบมาใชกับกฎจะไมเปนการดําเนินงานท่ีซํ้าซอน เนื่องจากแนวทางฯ  

และแบบรายงานฯ ฉบับปจจุบัน ไมไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองวิเคราะหตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากกฎ

อยางละเอียด 

 

๒. การดําเนินการเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นกับการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมายตามกฎหมายนี้ตองดําเนินการเปนลําดับกอนหรือหลังหรือไม อยางไร  
   ตอบ  พระราชบัญญัตินี้มิไดกําหนดในลักษณะท่ีจะเปนข้ันตอนวาการรับฟงความ
คิดเห็นหรือการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางใดตองทํากอนหลังกัน แตกําหนดให
ตองทําท้ังสองอยาง แตอยางนอยในการวิเคราะหผลกระทบจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและ



นําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการดําเนินการดวย  ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติอาจดําเนินการไป
พรอม ๆ กันได เชน ในการรับฟงความคิดเห็นตองมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับผูซ่ึงอาจไดรับผลกระทบ
จากกฎหมาย ภาระท่ีจะเกิดข้ึนแกประชาชน ซ่ึงในการจัดทําขอมูลดังกลาว หนวยงานของรัฐยอมตองมี
การวิเคราะหผลกระทบเปนการเบื้องตนดวยอยูแลว 
 
๓. ทุกครั้งท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมรางกฎหมายท้ังในช้ันของคณะกรรมการกฤษฎีกาและในช้ัน
กรรมาธิการจําเปนตองรับฟงความคิดเห็นใหมทุกครั้งและตองวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากกฎหมายใหมทุกครั้ง หรือไม  
  ตอบ  การรับฟงความคิดเห็นเปนไปเพ่ือใหไดขอมูลความคิดเห็นท่ีรอบดาน 

และครอบคลุมผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน หากไดมีการดําเนินการดังกลาวครบถวนและไดขอมูล 

เพียงพอท่ีจะนํามาประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมายแลว กรณีท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมรางฯ  

ซ่ึงเกิดจากการนําขอมูลท่ีไดมาประกอบการพิจารณา ก็ไมจําเปนตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมอีก แตหากในกระบวนการตรากฎหมายไมวาในข้ันตอนใด หากจําเปนตองไดขอมูลหรือรับฟง

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียซ่ึงยังดําเนินการมาไมครบถวนเพียงพอ กรณีเชนนี้ตองจัดใหมีการรับ

ฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา 

 

 



คําถาม – คําตอบ 

เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดแนวทางการวิเคราะห
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายไว ดังตอไปนี ้ 
  ขอ ๑  กอนการเสนอใหมีการตรากฎหมาย ใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบ 
ความจําเปนในการตรากฎหมาย โดยวิเคราะหสภาพปญหาและเหตุผลท่ีรัฐควรเขาไปแทรกแซง 
ในเรื่องนั้น และพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ท่ีเปนไปได ท้ังทางเลือกท่ีเปนกฎหมายและไมเปน
กฎหมายท้ังนี้ จะขอคําปรึกษาการดําเนินการดังกลาวตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายก็ได   
  เม่ือวิเคราะหแลวเห็นวามีความจําเปนตองตรากฎหมาย ใหหนวยงานของรัฐ
วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย และจัดทําเปนรายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายตามแบบแนบทาย 

 
๑. แนวทางการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายนี้มีผลใชบังคับกับการจัดใหมีกฎ

หรือไม อยางไร และหากรางแนวทางดังกลาวมีผลบังคับใชกับการออกระเบียบ ประกาศ  

หรือคําส่ังของท่ีออกโดยหนวยงานอิสระจะเปนการขัดตออิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน

อิสระ ตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ หรือไม    

  ตอบ  กฎหมายท่ีตองจัดใหมีการวิเคราะหผลกระทบ ไดแก พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย  สําหรับ “กฎ” อาจจะถูกกําหนดใหตอง

จัดใหมีการวิเคราะหผลกระทบไดเชนกัน โดยจะไปกําหนดไวในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕ วรรคทาย  

ท้ังนี้ การกําหนดใหมีการวิเคราะหผลกระทบมิไดกระทบตออํานาจในการออกกฎของผูมีอํานาจ 

ออกกฎตามกฎหมายแตอยางใด แตจะทําใหมีขอมูลประกอบการพิจารณาออกกฎนั้น จึงมิไดกระทบ

ตอความเปนอิสระขององคกรผูมีอํานาจ 



 

  ขอ ๒  การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย
หนวยงานของรัฐตอง  
  (๑) ใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย โดยอธิบายหรือนําเสนอขอมูลอยางกระชับ ครบถวน  
และตรงประเด็น  
  (๒) ระบุขอมูลและขอเท็จจริงท่ีนาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได ท่ีนํามา
ประกอบการวิเคราะหไวในรายงานดวย  

 

๑. หากไมสามารถกรอกขอมูลในแบบรายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย

ไดอยางครบถวนจะมีสภาพบังคับหรือสงผลกระทบตอการพิจารณารางกฎหมายหรือไม 

ตอบ  หากการไมรายงานผลการวิเคราะหเปนประเด็นท่ีสําคัญ สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีหรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอใหหนวยงานเจาของเรื่องดําเนินการ

เพ่ิมเติมใหครบถวนยิ่งข้ึนได 
 



  ขอ ๓  ในการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย หนวยงานของรัฐ
ตองพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้  
  (๑) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอประเทศ สังคม หรือประชาชน  
  (๒) ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมาย   
  (๓) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ  
หรือผลกระทบอ่ืนโดยรวมท่ีสําคัญ 

 
๑. ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอประชาชน ประเทศและสังคมเปนสวนรวมในแบบรายงานฯ ขอ ๓ (๑)  
กับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจ สังคมหรือชุมชน ส่ิงแวดลอมหรือสุขภาวะ หรือผลกระทบ
อ่ืนโดยรวมท่ีสําคัญในแนวทางฯ ขอ ๓ (๓) มีความแตกตางกันอยางไร  
  ตอบ  แนวทางฯ ขอ ๓ (๑) มุงหมายท่ีจะใหชี้แจงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือหนาท่ี การปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยาแก
ผูไดรับผลกระทบ รวมถึงประโยชนแกประเทศ สังคม หรือประชาชน สวนแนวทางฯ ขอ ๓ (๓)  
มุงหมายใหชี้แจงถึงผลกระทบเฉพาะในดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ซ่ึงในการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ ไดแยกประเด็นการพิจารณาดังกลาวไวในขอ ๖ และ ขอ ๘ 
ของแบบรายงานฯ 
 
๒. คําวา “ผลกระทบ” มักใชกับผลกระทบในเชิงลบมากกวาเชิงบวก  ดังนั้น คําจํากัดความของ
คําวา “ผลกระทบ” ในขอ ๓ (๓) ของแนวทางฯ หมายความรวมถึงผลกระทบในเชิงบวกดวย
หรือไม 
  ตอบ  คําวา “การวิเคราะหผลกระทบ” เปนถอยคําตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงไมไดมีการจํากัด
ความวาหมายถึงเฉพาะผลกระทบในเชิงลบ โดยในแบบรายงานฯ ไดกําหนดใหหนวยงานวิเคราะห
ผลกระทบท้ังในเชงิบวกและเชิงลบ 
 



 

๑. การคํานวณตนทุนหรือคาใชจายของรัฐท่ีคาดวาตองใชในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให

เปนไปตามกฎหมายนั้นอาจมีคาใชจายอ่ืนท่ีคาดไมถึงเกิดข้ึนภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใชแลว 

ซ่ึงอาจคํานวณใหแมนยําไดยาก และอาจจําเปนตองใชบุคลากรท่ีมีความรูทางดานเศรษฐศาสตร

ในการคํานวณตนทุนหรือคาใชจายดังกลาว  นอกจากนี้ ผลการคํานวณท่ีไดอาจคลาดเคล่ือน 

ไปจากความจริงจะสงผลตอการของบประมาณของหนวยงานในอนาคตหรือไม 

  ตอบ  วิธีการคํานวณตนทุนหรือคาใชจายของรัฐจะใชวิธีการคํานวณหรือประมาณ

การคาใชจายเชนเดียวกับการจัดทําประมาณการคาใชจายในการขออนุมัติงบประมาณประจําป  

ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐสามารถกระทําไดเปนปกติอยูแลว แตการคํานวณตนทุนนี้จะเปนเพียงการ

คาดการณถึงคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตภายหลังกฎหมายมีผลใชบังคับ หนวยงานจึงควรประมาณ

การใหใกลเคียงกับตนทุนหรือคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนใหมากท่ีสุด  อยางไรก็ดี ในการของบประมาณ

รายจาย หากหนวยงานมีคาใชจายในเรื่องใดท่ีเพ่ิมข้ึน ก็สามารถของบประมาณตามคาใชจายท่ีคาดวา

จะเกิดข้ึนจริงได 

  นอกจากนี้ เพ่ือใหการคํานวณมีมาตรฐานเดียวกัน ไดจัดทําคูมือเพ่ืออธิบาย

หลักเกณฑและตัวอยางการคํานวณคาใชจายของรัฐท่ีคาดวาตองใชในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให

เปนไปตามกฎหมาย 

 

๒. การวิเคราะหความพรอม ตนทุน หรือคาใชจายท่ีคาดวาตองใชในการปฏิบัติการและบังคับการ

ใหเปนไปตามกฎหมายในกรณีเปนกฎหมายกลาง ซ่ึงหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของตองนําไป

ปฏิบัติจะมีแนวทางการวิเคราะหอยางไร เนื่องจากหนวยงานผูรางกฎหมายอาจยังไมทราบวาจะมี

การเริ่มดําเนินการตามกฎหมายเม่ือใด ตัวอยางเชน กฎหมายเก่ียวกับการรวมลงทุนระหวางรัฐ

และเอกชน กฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนเปนตน    

  ตอบ  การวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจายของภาครัฐเปนการคาดการณถึงคาใชจายท่ี

จะเกิดข้ึนจากการท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับ เชน งบลงทุนสําหรับคาอาคารสํานักงานและอุปกรณ  

งบบุคลากร งบดําเนินงานสําหรับการฝกอบรมเจาหนาท่ี ซ่ึงหนวยงานของรัฐควรประมาณการ 

ใหใกลเคียงกับตนทุนหรือคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนใหมากท่ีสุด 

 

 

 

แนวทางการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
  ขอ ๔  การวิเคราะหความพรอมและตนทุนของรัฐตามขอ ๓ (๒) ใหหนวยงานของ
รัฐวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจายท่ีคาดวาตองใชในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมายในระยะสามปแรก โดยใหแนบรายละเอียดการคํานวณตนทุนหรือคาใชจายดังกลาวมา
ดวย 



๓. ในหัวขอการวิเคราะหประเด็นความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติการและบังคับให

เปนไปตามกฎหมาย ควรกําหนดใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับแหลงท่ีมาของงบประมาณท่ีจะใชใน

การปฏิบัติการและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงประมาณการเบ้ืองตนของงบประมาณ

ท่ีจะนํามาใชในการดําเนินการดวย เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีกําหนดใหในการพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวกับนโยบายการคลัง 

การจัดทํางบประมาณ ฯลฯ คณะรัฐมนตรีตองพิจารณาประโยชนท่ีรัฐหรือประชาชนจะไดรับ 

ความคุมคา และภาระการเงินการคลังท่ีเกิดข้ึนแกรัฐ รวมถึงความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึนแกการเงินการคลังของรัฐอยางรอบคอบ 

  ตอบ  การคํานวณตนทุนหรือคาใชจายของภาครัฐมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง 

ความจําเปนในการตรากฎหมาย และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายแตละฉบับ จึงแตกตางจาก

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงเปนกฎหมายเก่ียวกับกรอบการดําเนินการ

ทางการคลังและงบประมาณของรัฐ 

 

๔. การวิเคราะหประเด็นความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติการและบังคับใหเปนไปตาม

กฎหมายนั้นอาจขัดแยงกับขอเท็จจริงในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายของหนวยงาน 

ของรัฐในระดับนโยบายท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมระหวางหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของ หรือไม   

  ตอบ  การคํานวณตนทุนหรือคาใชจายของภาครัฐมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง

ความจําเปนในการตรากฎหมาย และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายแตละฉบับ โดยไมจํากัดวา

จะเปนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับหนวยงานท่ีเปนผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบหรือไมก็ตาม  

จึงไมขัดหรือแยงกับการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

๕. การคํานวณตนทุนหรือคาใชจายท่ีตองใชในการปฏิบัติการและบังคับการใหเปนไปตาม

กฎหมายในระยะ เวลา ๓ ปแรก ใชกับกรณีท่ีเปนการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายดวยหรือไม 

  ตอบ  พระราชบัญญัติหลกัเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 

กอนการเสนอใหมีการตรากฎหมาย ซ่ึงครอบคลุมถึงกรณีการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายดวย 

หนวยงานของรัฐจึงตองคํานวณตนทุนหรือคาใชจายของกฎหมายท่ีมีผลเปนการแกไขหรือปรับปรุง

กฎหมายดวย 
 



 

 

๑. กรณีใหปรับปรุงหรือแกไขรายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 

ใหสอดคลองกับรางกฎหมายท่ีผานการตรวจพิจารณา หากรางกฎหมายท่ีผานการตรวจพิจารณา

แลวเสร็จมีการแกไขหลายประการ จะตองดําเนินการวิเคราะหผลกระทบอีกครั้งและรับฟง 

ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของอีกหรือไม และหากปรับปรุงหรือแกไขแลวเสร็จจะตองสงใหสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้งหรือไม 

  ตอบ  หากมีการแกรางกฎหมายในประเด็นสําคัญ จําเปนตองแกไขรายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบใหตรงกับประเด็นท่ีมีการแกไข โดยการดําเนินการในข้ันตอนนี้จะอยูในชั้น

การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงหนวยงานอาจดําเนินการรวมกับสํานักงานฯ  

ก็ได  สําหรับการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ หากเห็นวามีขอมูลประกอบการพิจารณา 

ท่ีเพียงพอแลว ก็ไมจําเปนตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก แตหากจําเปนตองไดขอมูล

หรือรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียซ่ึงยังดําเนินการมาไมครบถวนเพียงพอ ก็สามารถรับฟง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาได 

  ขอ ๙  เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางกฎหมายแลว
เสร็จใหปรับปรุงหรือแกไขรายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายใหสอดคลอง
กับรางกฎหมายท่ีผานการตรวจพิจารณา และเสนอไปพรอมกับรางกฎหมายและเอกสารอ่ืน ๆ  
เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  ท้ังนี้ ในการดําเนินการตามขอนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะแจงใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของเปนผูดําเนินการหรือรวมดําเนินการก็ได 


