
คูมือการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
     

 
รางพระราชบัญญัต ิ
    กฎหมายใหม                  
    แกไข/ปรับปรุง                
    ยกเลิก 

o เพ่ือใหทราบวารางกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายประเภทใด 

หนวยงานของรัฐผูเสนอรางกฎหมาย o ระบุชื่อหนวยงานของรัฐ (ระดับกรมหรือเทียบเทา) ท่ีเปนผูเสนอรางกฎหมาย 
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 
      สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในเรื่องใด     
      สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่องใด 
 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
และเพ่ือใหทราบวารางกฎหมายท่ีเสนอนั้นเปนกฎหมายท่ีจะตราข้ึนเพ่ือการปฏิรูปประเทศหรือไม และเปนการ
ดําเนินการตามท่ีมาตรา ๒๑ (๒) กําหนดไวดวย 

 
o ใหระบุวาการดําเนินการในเรื่องนีส้อดคลองกับยุทธศาสตรชาตหิรือแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นหรือหัวขอใด  

 
สวนท่ี ๑ : เหตุผลความจําเปนท่ีตองตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
 

ประเด็น คําอธิบาย/วัตถุประสงค 
๑. สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหา 

๑.๑ ปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหาคืออะไร และ
ผลกระทบของปญหาคืออะไร 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีมีอยูจริงและความจําเปนท่ีตองตรากฎหมาย ซ่ึงมาตรา ๑๗ (๑) กําหนดให
หนวยงานของรัฐตองวิเคราะหเหตุผลความจําเปนท่ีตองตรากฎหมาย  ท้ังนี้ การวิเคราะหปญหาถือเปนข้ันตอนสําคัญ
ท่ีสุดข้ันตอนหนึ่งของการพิจารณาความจําเปนและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เนื่องจาก 
การกําหนดปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีไมชัดเจนหรือไมถูกตองอาจทําใหการวิเคราะหทางเลือกหรือมาตรการ 
ในรางกฎหมายไมสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดจริง 
 
o ใหระบุวาปญหาคืออะไร โดยอธิบายสถานการณในปจจุบัน และอธิบายวาทําไมสถานการณดังกลาวจึงเปนปญหา  



๒ 
 

ประเด็น คําอธิบาย/วัตถุประสงค 
o ใหระบุสาเหตุของปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปญหานั้น รวมท้ังประเมินขอบเขตและขนาดของผลกระทบ

ดังกลาว  และใหคาดการณวาหากภาครัฐไมดําเนินการแกปญหาดังกลาว สภาพปญหาและผลกระทบของปญหา 
มีแนวโนมจะเปนไปในทิศทางใด เชน ปญหาจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน เทาเดิม ลดนอยลง หรือหมดไป (Baseline 
scenario) 

o การอธิบายในหัวขอนี้ ควรอธิบายในลักษณะท่ีเปนรูปธรรมและมีขอมูลเชิงประจักษ เชน สถิติ ตัวอยางท่ีเกิดข้ึนจริง  
ผลการศึกษา หรืองานวิจัย ประกอบดวย 

๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ วัตถุประสงค : เพ่ือใหทราบถึงความจําเปนในการแทรกแซงของรัฐ  ท้ังนี้ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห 
ความจําเปนในการดําเนินการของรัฐและกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหา 
 
o ใหระบุวาเหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ โดยใหประเมินจากขอบเขตและความรุนแรงของปญหา รวมท้ังแนวโนม

ของสภาพปญหาและผลกระทบของปญหา  
๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง  
วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง 
คืออะไร 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหทราบวัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง ซ่ึงจะเปนจุดตั้งตนของการวิเคราะห 
มาตรการทางเลือกในการแกปญหา  นอกจากนี้ เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับ ประเด็นในขอนี้จะนําไปใชเปนตัวชี้วัด 
หรือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
 
o ควรระบุวัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซงอยางเปนรูปธรรมและชัดเจนตามหลักการท่ีเรียกวา 

“S.M.A.R.T.” ไดแก 
 (๑) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) 
 (๒) สามารถวัดผลได (Measurable) 
 (๓) สามารถเปนไปได (Achievable) 
 (๔) มีความสอดคลองกับปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีตองไดรับการแกไข (Relevant) 
 (๕) มีกําหนดเวลาท่ีชัดเจน (Time-related) 

o การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซงตองไมมีลักษณะเปนการระบุแนวทางแกปญหา  
เชน การออกกฎหมายเพ่ือกําหนดใหคาดเข็มขัดนิรภัย ไมใชการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง  



๓ 
 

ประเด็น คําอธิบาย/วัตถุประสงค 
แตเปนการกําหนดแนวทางแกปญหา โดยวัตถุประสงคและเปาหมายของเรื่องนี้ ไดแก การลดจํานวนผูเสียชีวิต 
จากอุบัติเหตุทางถนน  

๓. การแกปญหาในปจจุบัน 

๓.๑ วธิีการแกปญหาท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันคือ
อะไร 

วัตถุประสงค : เพ่ือตรวจสอบวาในปจจุบันมีวิธีการแกปญหาโดยใชมาตรการหรือวิธีการอ่ืนท่ีไมใชการตรากฎหมาย
หรือไม และตรวจสอบดวยวาวิธีการดังกลาวมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม  ท้ังนี้  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
การตรวจสอบความจําเปนของกฎหมายตามมาตรา ๑๒ 
 
o ใหตรวจสอบวาสามารถใชมาตรการหรือวิธีการอ่ืนท่ีไมใชกฎหมายในการแกปญหาหรือไม และอธิบายวาปจจุบัน 

มีการดําเนินการแกปญหาดวยวิธีใดบาง 
o การอธิบายในหัวขอนี้ ควรอธิบายดวยวาการแกปญหาดวยมาตรการทางเลือกอ่ืนท่ีไมใชการตรากฎหมายไดผล

อยางไร และมีอุปสรรคหรือขอจํากัดอยางไรบาง 
๓.๒ ตางประเทศแกปญหานี้อยางไร (ถามี)  
และการดําเนินการดังกลาวเหมาะสมกับสังคมไทย
หรือไม อยางไร 

วัตถุประสงค : เพ่ือตรวจสอบวาในตางประเทศมีวิธีการแกปญหาโดยใชมาตรการหรือวิธีการอ่ืนท่ีไมใชการตรากฎหมาย
หรือไม  ท้ังนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายตามมาตรา ๑๒ 
 
o ใหอธิบายวาในตางประเทศมีการดําเนินการแกปญหาดวยวิธีอะไรบาง โดยใหระบุมาตรการแกปญหาท้ังท่ีเปน

กฎหมายและไมใชกฎหมาย อธิบายรายละเอียดของมาตรการแกปญหาพอสังเขป และวิเคราะหวามาตรการดังกลาว
เหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม อยางไร 

๔. การรับฟงความคิดเห็น 
 ไดรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของแลว 
 ไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบ 

การวิเคราะหผลกระทบแลว 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยงานไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ และไดนําผลการรับฟง 
ความคิดเห็นดังกลาวมาประกอบการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายแลว 
 

๕. ความสัมพันธหรือความใกลเคียงกับกฎหมายอ่ืน 



๔ 
 

ประเด็น คําอธิบาย/วัตถุประสงค 
รางกฎหมายนี้มีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับ
กฎหมายอ่ืนหรือไม อยางไร 

วัตถุประสงค : เพ่ือตรวจสอบวามีกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับอยูมีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับรางกฎหมายฉบับนี้หรือไม 
ท้ังนี้ เพ่ือพิจารณาในประเด็นความซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืนตามมาตรา ๑๗ (๒) อีกท้ังเปนการปองกันไมใหเกิด 
การขัดหรือแยงกับกฎหมายท่ีใชบังคับอยูดวย  
 
o ใหระบุกฎหมายท่ีมีหลักการหรือผลการบังคับใชใกลเคียงหรือสัมพันธกับรางกฎหมายนี้ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กับการแกปญหาเรื่องนี้ โดยใหอธิบายดวยวามีความใกลเคียงหรือแตกตางกับรางกฎหมายฉบับนี้อยางไร และเหตุใด 
จึงไมสามารถใชกฎหมายนั้นแกปญหาได 

๖. ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
๖.๑ กฎหมายนี้จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือกอใหเกิด
หนาท่ีหรือภาระอะไร แกใครบาง 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบและคํานึงถึงผลกระทบของกฎหมายท่ีจะเกิดข้ึนแกประชาชน 
ในลักษณะท่ีเปนหนาท่ี ภาระ หรือการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ  รวมท้ังเปนการตรวจสอบวาการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชนในรางกฎหมายนี้เปนไปโดยถูกตองและพอสมควรแกเหตุหรือไม  
 
o ใหอธิบายวามาตรการท่ีกําหนดในรางกฎหมายนี้มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน

อยางไร เชน การกําหนดใหใชระบบอนุญาตทําใหประชาชนมีภาระหรือตนทุนมากข้ึนในการประกอบอาชีพ   
ซ่ึงตองอธิบายผลกระทบในลักษณะท่ีเปนรูปธรรม มีขอมูลเชิงประจักษประกอบ เชน สถิติ ผลการศึกษาหรืองานวิจัย 
และหากหนวยงานมีศักยภาพท่ีจะสามารถคํานวณภาระ ตนทุน หรือผลกระทบเปนเงินได ก็อาจระบุไวในรายงาน
ดวยก็ได  

o ในกรณีท่ีรางกฎหมายมีการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน ใหระบรุายละเอียดของการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ดังกลาว รวมท้ังบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพในเรื่องนั้นไวดวย 

๖.๒ มีมาตรการปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยา
ใหแกผูไดรับผลกระทบตาม ๖.๑ อยางไร 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหหนวยงานของรัฐพิจารณาแนวทางในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบไปพรอมกับการวิเคราะห
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน  ท้ังนี้ เพ่ือใหม่ันใจไดวาการกําหนด
มาตรการในกฎหมายเปนไปโดยรอบคอบและมีแนวทางในการเยียวยาหรือบรรเทาผลกระทบดวยแลว 
 
o ในกรณีท่ีรางกฎหมายนี้กอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ใหระบุวาหนวยงานของรัฐไดเสนอใหมีมาตรการปองกัน 

แกไข คุมครอง หรือเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบอยางไรบาง 



๕ 
 

ประเด็น คําอธิบาย/วัตถุประสงค 
๖.๓ กฎหมายนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศ 
สังคม หรือประชาชนอยางไร 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหทราบถึงประโยชนอยางเปนรูปธรรมของรางกฎหมายท่ีจะเกิดข้ึนแกประเทศ สังคม หรือ
ประชาชน   
 
o ใหอธิบายวามาตรการท่ีกําหนดในรางกฎหมายจะกอใหเกิดประโยชนอยางไรแกประเทศ หรือสังคมโดยรวม  

หรือแกประชาชน เชน การกําหนดใหใชระบบอนุญาตทําใหสามารถควบคุมการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนอยางไร  ท้ังนี้ ตองอธิบายผลกระทบในลักษณะท่ีเปนรูปธรรม มีขอมูลเชิงประจักษประกอบ 

๗. ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 
๗.๑ หนวยงานผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค : เพ่ือใหหนวยงานท่ีเสนอรางกฎหมายพิจารณาตั้งแตในชั้นการจัดทํารางกฎหมายวาในการปฏิบัติตาม 

และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายจะมีหนวยงานใดท่ีเก่ียวของบาง ในกรณีท่ีมีหนวยงานอ่ืนตองรวมรับผิดชอบ 
จะตองมีการหารือเก่ียวกับการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบและการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามและบังคับการ 
ใหเปนไปตามกฎหมายดวย 

 
o ใหระบุหนวยงานผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 

๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติ
ตามหรือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร     
และมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวก
หรือลดข้ันตอนและคาใชจายในการดําเนินการ
หรือไม 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดกลไก กระบวนการ หรือแนวทาง รวมท้ังระยะเวลาในการ
ดําเนินงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย และพิจารณาวาจะสามารถนําเทคโนโลย ี
มาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกหรือลดข้ันตอนและคาใชจายในการดําเนินการไดหรือไม อยางไร ท้ังนี้ เพ่ือใหการบังคับใช
กฎหมายสามารถดําเนินการไดทันทีท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับ  นอกจากนี้ ขอมูลนี้จะถูกนําไปวิเคราะหตนทุน 
หรือคาใชจายท่ีคาดวาตองใชในการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายของรัฐตามขอ ๗.๔ ตอไปดวย 

 
o ใหชี้แจงวารัฐมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามกฎหมายอยางไรบาง เชน  
 ดานบุคลากร ใหชี้แจงความพรอมดานอัตรากําลังและความรูความสามารถของบุคลากร วาอัตรากําลังท่ีมีอยู

สามารถดําเนินการไดหรือไม หรือตองเพ่ิมอัตรากําลัง และตองมีการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอม 
ใหแกบุคลากรหรือไม มีแผนการฝกอบรมหรือไม อยางไร  



๖ 
 

ประเด็น คําอธิบาย/วัตถุประสงค 
 ดานอุปกรณ ใหชี้แจงวามีความจําเปนตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดบางในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ท่ีเพ่ิมข้ึน และมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกหรือลดข้ันตอนและคาใชจายในการดําเนินการ
หรือไม 

๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสรางความ
เขาใจใหแกประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติตามและการบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมายอยางไร 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดกระบวนการหรือแนวทาง รวมท้ังระยะเวลาในการสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามและการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย  ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนและหนวยงาน
ภาครัฐมีความพรอมในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายไดอยางถูกตองเม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับ 
 

๗.๔ ตนทุนหรือคาใชจายท่ีคาดวาตองใชในการ

ปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ในระยะ ๓ ปแรก เปนจํานวน..........บาท อัตรากําลัง
ท่ีตองใช...........อัตรา อัตรากําลังท่ีมีอยูแลว...........
อัตรา อัตรากําลังท่ีตองเพ่ิมข้ึน...........อัตรา   
 

วัตถุประสงค : การวิเคราะหผลกระทบท่ีคํานวณเปนเงินจะทําใหเห็นตนทุนหรือคาใชจายของรัฐในการปฏิบัติตาม 
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย จึงถือเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหเหตุผลความจําเปนในการตรากฎหมาย 
 
o ใหวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายนี้ โดยให

คํานวณประมาณการคาใชจายสําหรับการดําเนินการในระยะ ๓ ปแรก โดยใหแนบรายละเอียดการคํานวณตนทุน
หรือคาใชจายของรัฐมาดวย ซ่ึงจะตองระบุรายละเอียดตนทุนหรือคาใชจายท่ีคาดวาจะตองใชในการปฏิบัติการและ
บังคับการใหเปนไปตามกฎหมายในระยะ ๓ ปแรก เชน งบลงทุนสําหรับคาอาคารสํานักงานและอุปกรณ งบบุคลากร 
งบดําเนินงานสําหรับการฝกอบรมเจาหนาท่ี  ท้ังนี้ ไมวาตนทุนหรือคาใชจายดังกลาวจะมาจากงบประมาณแผนดิน
หรือไม 

o ใหระบุอัตรากําลังท่ีตองใชในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย โดยใหระบุอัตรากําลังท่ีตองใช
สําหรับการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ อัตรากําลังท่ีมีอยูแลว และอัตรากําลังท่ีจะตองขอเพ่ิมเติมสําหรับการปฏิบัติ
ภารกิจดังกลาว 

๘. ผลกระทบโดยรวมท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย  
๘.๑ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ วัตถุประสงค : เพ่ือใหหนวยงานของรัฐพิจารณาผลกระทบโดยรวมของรางกฎหมายในมิติตาง ๆ  ท้ังนี้ เพ่ือใหม่ันใจได

วาการกําหนดมาตรการในกฎหมายเปนไปโดยรอบคอบ  
 
o ใหระบุผลกระทบเฉพาะในดานตาง ๆ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ และดานอ่ืนท่ีสําคัญ  

ซ่ึงแตกตางจากการวิเคราะหผลกระทบในขอ ๓ (๑) ท่ีมุงหมายใหชี้แจงมุงหมายท่ีจะใหชี้แจงถึงผลกระทบท่ีอาจ

๘.๒ ผลกระทบตอสังคม 
๘.๓ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ 
๘.๔ ผลกระทบอ่ืนท่ีสําคัญ 



๗ 
 

ประเด็น คําอธิบาย/วัตถุประสงค 
เกิดข้ึนจากกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือหนาท่ี การปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยาแก 
ผูไดรับผลกระทบ รวมถึงประโยชนแกประเทศ สังคม หรือประชาชน 

 
 
สวนท่ี ๒ : เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกําหนดโทษอาญา และหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ  
 

ประเด็น คําอธิบาย/วัตถุประสงค 
๙. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต วัตถุประสงค : เ พ่ือใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบเหตุผลและความจําเปนท่ีตองกําหนดใหมีระบบอนุญาต  

ระบบคณะกรรมการ การกําหนดโทษอาญา และการกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐมีดุลพินิจในการออกคําสั่งทางปกครอง 
หรือดําเนินกิจการทางปกครอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการของหมวด ๓  
ของพระราชบัญญัติฯ 
 
o ในการพิจารณาเหตุผลในเรื่องนี้ ใหตรวจสอบจากคําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใชระบบ

อนุญาตในกฎหมาย การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย และการกําหนดโทษอาญาในกฎหมาย ประกอบดวย 

๑๐. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบคณะกรรมการ 
๑๑. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดโทษอาญา 
๑๒. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหเจาหนาท่ี
ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคําสั่งทางปกครอง หรือ
ดําเนินกิจการทางปกครอง 

 
 

ลงนามหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีจัดทํารายงานนี้ เพ่ือเปนการรับรองวาขอมูลท่ีปรากฏในรายงานนี้เปนขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบและวิเคราะหอยางถ่ีถวนแลว 
- หนวยงานผูรับผิดชอบ 
- เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
- โทร. 
- อีเมล 

ใหระบุผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานและขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการประสานขอมูลของหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 
     

 


