
    

บัญชี ๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

การจัดท าค าอธิบายและค าแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการและกรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย 

    
 
 

๑.๑ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

และการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ 

๑. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นรม. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๒. พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 

นรม. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นรม. ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๔. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

นรม. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๕. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๖. พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๘ 



๒ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

และการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ 

๗. พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นรม. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๘. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ นรม. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๙. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ

ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นรม. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

นรม. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๑๑ 

นรม. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล 

พ.ศ. ๒๕๖๘ 
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ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
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ให้แล้วเสร็จ 

๑๘. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ นรม. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๑๙. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นรม. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติก าหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

นรม. ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ นรม. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒๓. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ นรม. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๒๔. พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นรม. ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๒๕. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒๖. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นรม. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๒๗. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

นรม. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓๐. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

และการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ 

๓๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

นรม. กรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ นรม. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๓๓. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นรม. (๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๒) กรมศิลปากร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓๔. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ นรม. (๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) กรมการขนส่งทางบก 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓๕. พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นรม. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓๖. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ นรม. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ นรม. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓๘. พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญา 

เจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ 
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

นรม. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นรม. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๔๐. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นรม. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นรม. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
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ให้แล้วเสร็จ 

๔๒. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ นรม. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๔๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นรม. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๔๕. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ นรม. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๔๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่

ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นรม. ส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๔๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๔๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๔๙. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๕๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ นรม. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๕๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
นรม. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม 
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๕๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ นรม. กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๕๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นรม. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๕๔. พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ นรม. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๘ 



๖ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

และการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ 

๕๕. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นรม. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๕๖. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๕๗. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๕๘. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๕๙. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๖๐. พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน 

จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม  
และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ไม่มี (๑) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(๒) กรมการปกครอง 

 

พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๖๑. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง  
พระพุทธศักราช ๒๔๖๔  

ไม่มี การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๖๒. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มี กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
๖๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ไม่มี ส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๖๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

ไม่มี กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๘ 



๗ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

และการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ 

๖๖. ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๗ 
(สภาที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งชาติ) 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖๗. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ 
เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ  

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖๘. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖๙. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๗/๒๕๕๘ 
เรื่อง การจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

ไม่มี (๑) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(๒) กรมธนารักษ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗๐. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๒/๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถาน
บริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
ที่คล้ายกับสถานบริการ 

ไม่มี (๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) กรมการปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๓/๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๔๖/๒๕๕๘  
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ 

ไม่มี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๘ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

และการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ 

๗๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๔/๒๕๕๙  
เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ไม่มี กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ 
โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน 

ไม่มี กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗๕. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 

ไม่มี ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗๖. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๐/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนและนักศึกษา 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗๗. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบน าสารเคมี วัสดุ  
หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด  

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗๘. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๕/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครอง 
และใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก ในท้องที่ต าบลวังบาล
และต าบลบ้านเนิน อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ไม่มี กรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๙ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

และการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ 

๗๙. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย 

ไม่มี ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘๐. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุน
และส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ไม่มี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๙/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๔๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง การก ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ต่อสาธารณะ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๕๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ  
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

ไม่มี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๐/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการน าชา้งป่ามาสวมสิทธเิป็นช้างบ้าน 

ไม่มี (๑) กรมปศุสัตว์ 
(๒) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

(๓) กรมการปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๑๐ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

และการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ 

๘๕. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๖๙/๒๕๕๙ 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการด าเนินคดีความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายการประมง 

ไม่มี กรมประมง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘๖. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๗๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘๗. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๗๗/๒๕๕๙
เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘๘. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเพ่ิมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ 

ไม่มี กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘๙. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙๐. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๗/๒๕๖๐
เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ไม่มี (๑) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๒) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๑๑ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

และการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ 

๙๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๙/๒๕๖๐
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๐/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ
โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ 

ไม่มี ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙๕. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๒/๒๕๖๐ 
เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณี
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าแม่น้ า 

ไม่มี กรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙๖. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๗/๒๕๖๐ 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙๗. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๔๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม  
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการพิเศษ 
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ไม่มี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙๘. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๙/๒๕๖๑ 
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๑๒ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

และการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

๙๙. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๑/๒๕๖๑ 
การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

ไม่มี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐๐. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๔/๒๕๖๒ 
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๖/๒๕๖๒ 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมบางประเภท 

ไม่มี กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ (ให้อ านาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ขจัดความไม่เรียบร้อยในสิ่งปลูกสร้าง 
ที่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ) 

ไม่มี กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ (ควบคุมสถานบริการ
ประชาชน) 

ไม่มี กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐๔. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง 
ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด 

ไม่มี (๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๑๓ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

และการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ 

๑๐๕. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง 
การด าเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา 

ไม่มี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๗ 
เรื่อง การดูแล และสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ 
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๓/๒๕๕๗ 
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้
หรือน ามาประกอบเพ่ือใช้เล่นการพนัน 

ไม่มี กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 
เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟูและการดูแล 
ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

๑.๒ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบการจัดท าค าอธิบายและค าแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์  
      ส าหรับกฎหมายท่ีไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖) 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

๑. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ นรม. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๓. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

๔. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ นรม. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ นรม. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

นรม. กรุงเทพมหานคร 

๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ นรม. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นรม. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

๑๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๑. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ นรม. ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

๑๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นรม. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 



๑๕ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

๑๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๕. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ นรม. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑๖. กฎมณเฑียรบาลทุกฉบับและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๗. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่มี (๑) ส านักงานศาลยุติธรรม  
เป็นผู้จัดท าค าอธิบายและเผยแพร่ข้อมลูกฎหมาย 

และให้หน่วยงานที่ออกกฎเกณฑ์เพ่ือบังคับการหรือ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายนี้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ

กฎเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ 
(๒) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นผู้จัดท าค าแปลของกฎหมาย 
๑๘. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่มี (๑) ส านักงานศาลยุติธรรม  

เป็นผู้จัดท าค าอธิบายและเผยแพร่ข้อมลูกฎหมาย 
และให้หน่วยงานที่ออกกฎเกณฑ์เพ่ือบังคับการหรือ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายนี้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ

กฎเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ 
 (๒) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นผู้จัดท าค าแปลของกฎหมาย 
๑๙. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่มี (๑) ส านักงานศาลยุติธรรม  

เป็นผู้จัดท าค าอธิบายและเผยแพร่ข้อมลูกฎหมาย 



๑๖ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

และให้หน่วยงานที่ออกกฎเกณฑ์เพ่ือบังคับการหรือ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายนี้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ

กฎเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ 
 (๒) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นผู้จัดท าค าแปลของกฎหมาย 
๒๐. ประมวลกฎหมายอาญา ไม่มี (๑) ส านักงานศาลยุติธรรม  

เป็นผู้จัดท าค าอธิบายและเผยแพร่ข้อมลูกฎหมาย 
และให้หน่วยงานที่ออกกฎเกณฑ์เพ่ือบังคับการหรือ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายนี้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ

กฎเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ 
 (๒) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นผู้จัดท าค าแปลของกฎหมาย 
๒๑. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิก 
ในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘  

ไม่มี (๑) กรมการศาสนา 
(๒) กรมท่ีดิน 

๒๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐  
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น 

ไม่มี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๖/๒๕๖๐  
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

๒๕. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๔๖/๒๕๖๐  
เรื่อง การจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

ไม่มี ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 



๑๗ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

๒๖. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง กลไกในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

ไม่มี ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

 
 
๑.๓ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ส าหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔)  
  

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

๑. พระราชก าหนดเหรียญช่วยราชการเขตต์ภายใน พุทธศักราช ๒๔๘๔ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒. พระราชก าหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๓. พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๔. พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือต ารวจ ซึ่งกระท า
การต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๖. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๗. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๘. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



๑๘ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

๙. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๑๐. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๑๑. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๑๒. พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๓. พระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๔. พระราชบัญญัติเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๔๙๗ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๑๕. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๑๖. พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๗. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๘. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๙. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒๐. พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒๑. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔   นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒๒. พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิรัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒๓. พระราชบัญญัติเหรียญศานติมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๙ นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๒๔. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมประมวลข่าวกลาง 

ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

นรม. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 



๑๙ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
(เหรียญสนองเสรีชน) 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒๗. พระราชบัญญัติเหรียญส าหรับเครื่องราชอิศริยาภรณ์ ช้างเผือก และมงกุฎสยาม 
รัตนโกสินทรศก ๑๒๑  

ไม่มี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒๘. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า 

ไม่มี กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

๒๙. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ 

ไม่มี กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

๓๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออก
จากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ไม่มี กรมบัญชีกลาง 

๓๑. รวมกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓๒. รวมกฎหมายเกี่ยวกับการล้างมลทิน ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓๓. รวมกฎหมายเกี่ยวกับการยกเว้นความผิดเกี่ยวกับผู้ขาดหนีราชการทหาร ต ารวจ 
และการเกณฑ์แรงงาน 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

บัญชี ๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

การจัดท าค าอธิบายและค าแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการและกรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย 

    
 
 

๑.๑ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๑. พระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นรม. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม  

 

๒. พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกัน 
ภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๑๖ 

นรม. ส านักงานนโยบาย 
และแผนพลังงาน 

  

๓. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความ 
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นรม. ส านักงานกองทุน 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

  

๔. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

นรม. ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติ 

  

๕. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วน 
และหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นว่า
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัตินี้ไม่อยู่ในความ

เห็นด้วย และได้แก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตแล้ว 
 



๒ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

รับผิดชอบของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นกฎหมาย 
ที่มสีาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนด
จ านวนหุ้นส่วนหรือหุ้นที่รัฐมนตรี
สามารถถือได้ หลักเกณฑ์การโอน
หุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีให้กับนิติ
บุคคลที่มีอ านาจจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
ซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของ
ผู้อื่น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิชย์ และส านักงาน ป.ป.ช. 

๖. พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร 
ของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เห็นควรก าหนดให้ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัตินี้ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เห็นควรก าหนดให้ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากส านักงานปลัด

เห็นด้วย และได้แก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตแล้ว 
 



๓ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

ส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 

๗. พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นรม. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

  

๘. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นรม. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๙. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๑๐. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

นรม. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

  

๑๑. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ส านักงาน กสทช. เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๒. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ส านักงาน กสทช. เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๓. พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน 

 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 



๔ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
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ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๑๔. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

นรม. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๕. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๖. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร 

กองอ านวยการรักษาความม่ันคง 
ภายในราชอาณาจักร เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๗. พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล 

  

๑๘. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๙. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๒๐. พระราชบัญญัติก าหนดหน้าที่ของคนไทย
ในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

นรม. ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๒๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

นรม. ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เห็นควรแก้ไขก าหนดเวลาที่ต้อง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ให้แล้วเสร็จ 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๗

เห็นด้วย และได้แก้ไขก าหนดเวลา 
ให้เป็นไปตามข้อสังเกตแล้ว 
 



๕ 
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เนื่องจากปัจจุบันก าลังด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฯ 

๒๒. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค เห็นควรแก้ไข
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ให้แล้วเสร็จจาก พ.ศ. ๒๕๖๗  
เป็น พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติขายตรง 
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕  
ครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

เห็นด้วย และได้แก้ไขก าหนดเวลา 
ให้เป็นไปตามข้อสังเกตแล้ว 
 

๒๓. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ -  

๒๔. พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

-  

๒๕. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -  

๒๖. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๒๗. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

นรม. ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

-  



๖ 
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๒๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา 

รมว.สธ. เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๒๙. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. กรมควบคุมโรค รมว.สธ. เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๓๐. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๓๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

นรม. กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๓๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค เห็นควรแก้ไข
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ให้แล้วเสร็จจาก พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น  
พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฯ ครั้งล่าสุด 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นด้วย และได้แก้ไขก าหนดเวลา 
ให้เป็นไปตามข้อสังเกตแล้ว 
 

๓๓. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

 เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงก าหนดกฎหมาย 
ตามมาตรา ๒๙ (๖) ซึ่งได้รับยกเว้น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ แต่ต้องจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและ



๗ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

กฎเกณฑ์ จึงได้เพ่ิมพระราชบัญญัตินี้
ไว้ในข้อ ๑.๒ ของบัญชีนี้แล้ว 

๓๔. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

นรม. (๑) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
(๒) กรมบัญชีกลาง 

(๑) ส านักงาน ก.พ. เห็นว่า
พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐซึ่งได้รับยกเว้น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามกฎกระทรวง
ก าหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๒) กรมบัญชีกลาง เห็นควรให้
ส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัติฯ เพียงหน่วยงานเดียว 
เนื่องจากมาตรา ๕ ก าหนดให้เลขาธิการ 
ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน
แห่งชาติ และการก าหนดให้ด าเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โดยหน่วยงาน
มากกว่าหนึ่งหน่วยงานจะด าเนินการได้
ยากและไม่เป็นเอกภาพ 

เห็นว่า  
- พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมาย 
ตามกฎกระทรวงก าหนดกฎหมาย 
ตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งได้รับยกเว้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
แต่ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมายและกฎเกณฑ์ จึงได้เพ่ิม
พระราชบัญญัตินี้ไว้ในข้อ ๑.๒  
ของบัญชีนี้แล้ว 
- เห็นด้วยกับข้อสังเกตของ
กรมบัญชีกลาง เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง 
ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้  
จึงเหมาะสมที่จะเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
พระราชบัญญัตินี้ 



๘ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๓๕. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

นรม. (๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(๒) กรมศิลปากร 

รมว.วธ. เห็นด้วยกับการก าหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นควร
ก าหนดให้กรมศิลปากรเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว 
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้แต่งตั้ง 
ให้อธิบดีกรมศิลปากร รองอธิบดี 
กรมศิลปากร และผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในสังกัด
กรมศิลปากรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด  
ทั้งนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติบังคับใช้
กฎหมายนี้ตามมาตรา ๑๐  
โดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามสั่ง 
เข้าหรือน าเข้าเพ่ือเผยแพร่ใน
ราชอาณาจักรสิ่งพิมพ์ที่เป็นการหมิ่น
ประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาต
มาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
หรือเป็นเรื่องที่กระทบความมั่นคง 
ต่อราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการป้องกัน

เห็นว่า การก าหนดให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและกรมศิลปากรร่วมกัน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ
นี้เหมาะสมแล้ว 
 



๙ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

ปราบปรามการกระท าความผิดอาญา 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง ไม่ได้เกี่ยวข้องการขับเคลื่อน
กฎหมายฉบับนี้  

๓๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

นรม. (๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) กรมการขนส่งทางบก 

(๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
(๒) กรมการขนส่งทางบก เห็นด้วยกับ
การก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ แต่ทั้งนี้  
กรมการขนส่งทางบกจะร่วมด าเนินการ 
เฉพาะในส่วนที่พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก
เท่านั้น 

เห็นด้วยกับข้อสังเกต 

๓๗. พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

นรม. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นว่า
กฎหมายฉบับนี้ควรได้รับยกเว้น 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ เนื่องจาก 
เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๙ (๓)  
และ (๖) 

เห็นว่าพระราชบัญญัตินี้มิใช่กฎหมาย 
ที่จะได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒๙ (๓) 
และ (๖) เนื่องจากมีบทบัญญัติ 
บางประการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน และแม้จะมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการต ารวจ แต่ก็มีบทบัญญัติอ่ืน



๑๐ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

ที่มีผลกระทบต่อประชาชนด้วย  
จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนี้ 

๓๘. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๓๙. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นรม. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
โดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๔๐. พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไป 
ตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ต่อเชลยศึก ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

นรม. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   

๔๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นรม. ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๔๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นรม. ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 



๑๑ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๔๓. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นรม. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

  

๔๔. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๔๕. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

 

  

๔๖. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน เห็นว่าพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐซึ่งได้รับยกเว้นการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ตามกฎกระทรวงก าหนด
กฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้มิใช่กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  
ที่จะได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวง
ก าหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
 

 



๑๒ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๔๘. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นว่า
กฎหมายฉบับนี้ควรได้รับยกเว้น
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) 

เห็นว่าพระราชบัญญัตินี้มิใช่กฎหมาย 
ที่จะได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒๙ (๓) 
เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน 

๔๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาด
อ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นรม. ส านักงานศาลยุติธรรม   

๕๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและ 
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   

๕๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

  

๕๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

๕๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๕๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

นรม. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

  

๕๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นรม. กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอแก้ไข
ก าหนดเวลาที่ต้องประเมินให้แล้วเสร็จ
จากป ีพ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ

เห็นด้วยและได้แก้ไขก าหนดเวลาให้
เป็นไปตามขอ้สังเกตแล้ว 
 



๑๓ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

พัฒนาและจัดท าร่างกฎหมายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๕๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๕๗. พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นรม. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๕๘. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นรม. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

  

๕๙. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

๖๐. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบ
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
อธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน เห็นว่าพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐซึ่งได้รับยกเว้นการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ตามกฎกระทรวงก าหนด
กฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้มิใช่กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  
ที่จะได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวง
ก าหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๔ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๖๑. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

ส านักงาน กสทช. เห็นด้วย 
โดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๖๒. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เห็นควรเพิ่มพระราชบัญญัตินี้เป็น
กฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วย 

เห็นด้วย และได้เพ่ิมพระราชบัญญัตินี้
ในบัญชีแล้ว 
 

๖๓. พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ  
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ไม่มี (๑) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(๒) กรมการปกครอง 

  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นว่า 
๑. พระราชบัญญัตินี้ ควรได้รับยกเว้น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรา ๒๙ 
(๕) เนื่องจากเป็นการก าหนดความผิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
๒. (หากไม่เข้าข้อยกเว้นการประเมิน) 
เห็นควรก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากเป็นผู้ก ากับ
ดูแลสมาคม และมูลนิธิ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
๑. เห็นว่าพระราชบัญญัตินี้มิใช่
ประมวลกฎหมายที่จะได้รับยกเว้น 
ตามมาตรา ๒๙ (๕) 
๒. ได้แก้ไขโดยเพิ่มกระทรวง 
มหาดไทย (กรมการปกครอง)  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ร่วมกับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามท่ี 
มีข้อสังเกตแล้ว 
 

๖๔. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแล 
ทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔  

ไม่มี การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย เห็นว่า
พระราชบัญญัตินี้ควรได้รับยกเว้น 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา  

เห็นว่าพระราชบัญญัตินี้มิใช่กฎหมาย 
ที่จะได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒๙ (๓) 



๑๕ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๒๙ (๓) เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดวาง 
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นเรื่องของการก ากับดูแล ควบคุม 
และการบริหารกิจการภายในการรถไฟ 
จึงไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 

เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการ 
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
 

๖๕. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มี กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
๖๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกัน 

แห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ไม่มี ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม  

เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
 

๖๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สิน
ของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

ไม่มี กรมบังคับคดี รมต.ยธ. และกรมบังคับคดี เห็นด้วย
โดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๖๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เห็นว่าพระราชบัญญัตินี้
ก าหนดการกระท าที่เป็นความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็น 
ฐานความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา เมื่อประมวลกฎหมายอาญา 
ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 
๒๙ (๕) จึงเห็นสมควรก าหนดให้
พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่ไม่ต้อง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยเช่นกัน โดยอาจ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนด

เห็นว่าพระราชบัญญัตินี้มิใช่กฎหมาย 
ที่จะได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒๙  
จึงต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 



๑๖ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

กฎหมาย ตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือยกเว้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของพระราชบัญญัตินี้ ส าหรับการจัดท า
ค าอธิบายและค าแปลของกฎหมาย 
เห็นสมควรก าหนดให้ผู้ที่รับผิดชอบ
จัดท าค าอธิบายและค าแปลประมวล
กฎหมายอาญาเป็นผู้จัดท าค าอธิบาย 
และค าแปลพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

๖๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัย
ของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔  

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้ 
เป็นกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐซึ่งได้รับยกเว้นการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ตามกฎกระทรวงก าหนด
กฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงก าหนดกฎหมาย 
ตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งได้รับยกเว้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
แต่ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมายและกฎเกณฑ์ จึงได้เพ่ิม
พระราชบัญญัตินี้ไว้ในข้อ ๑.๒  
ของบัญชีนี้แล้ว 

๗๐. ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
ฉบับที่ ๔๗ (สภาที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
แรงงานแห่งชาติ) 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รมว.รง. และส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 



๑๗ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๗๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ  

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๗๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและ
ประชาชนโดยส่วนรวม 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๗๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพ่ือใช้
ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ไม่มี (๑) การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  
(๒) กรมธนารักษ์ 

กรมธนารักษ์ เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๗๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทางและการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ 
ที่คล้ายกับสถานบริการ 
 
 

ไม่มี (๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) กรมการปกครอง 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
โดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 



๑๘ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๗๕. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๓/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 

รมต.ยธ. และส านักงาน ป.ป.ส.  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๗๖. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ 

ไม่มี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๗๗. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๔/๒๕๕๙  เรื่อง คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ไม่มี กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร 

กองอ านวยการรักษาความม่ันคง 
ภายในราชอาณาจักร เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๗๘. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการ
จุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย 
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่
คล้ายคลึงกนั 

ไม่มี กรมการปกครอง   



๑๙ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๗๙. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

รมว.ศธ. เห็นควรแก้ไขให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
เนื่องจากค าสั่งฯ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึง
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในเรื่อง
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

เห็นด้วย และได้แก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตแล้ว 
 

๘๐. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนและนักศึกษา 

ไม่มี กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
เห็นว่าค าสั่งนี้เป็นเรื่องมาตรการ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทะเลาะวิวาทของนักเรียน 
และนักศึกษา เห็นควรให้หน่วยงาน 
ในกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ 

เห็นด้วย และได้แก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตแล้ว 
 

๘๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ลักลอบน าสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือ
บางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด  

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 

ส านักงาน ป.ป.ส. เห็นด้วย 
โดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 



๒๐ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๘๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการ
แก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก ในท้องที่
ต าบลวังบาลและต าบลบ้านเนิน อ าเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ไม่มี กรมป่าไม้ รมว.ทส. เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๘๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการ
แก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
โดยมิชอบกฎหมาย 

ไม่มี ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม 

 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรม เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๘๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง
และจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม 
การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่าย
อ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

ไม่มี ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 

รมว.สธ. และส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๘๕. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบ 
และแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษา 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เห็นควรแก้ไขหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การประเมิน โดยให้ส านักงาน

เห็นด้วย และได้แก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตแล้ว 
 



๒๑ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม 

ปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
เนื่องจากปัจจุบันเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจ
นี้ 

๘๖. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง การก ากับดูแล 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ส านักงาน กสทช. เห็นด้วย 
โดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๘๗. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการ
สาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

ไม่มี ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 

รมว.สธ. และส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๘๘. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกัน 
การน าช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน 

ไม่มี (๑) กรมปศุสัตว์ 
(๒) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช 
(๓) กรมการปกครอง 

 

(๑) รมว.ทส. และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสนอให้กรมปศุสัตว์ 
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก โดยมี
กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมการ
ปกครอง เป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล  
(๒) กรมปศุสัตว ์เสนอให้เพ่ิมกรมการ
ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบร่วม เนื่องจาก
ค าสั่งฯ มอบหมายให้กรมการปกครอง 
กรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ 

เห็นด้วย และได้แก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตแล้ว 
 



๒๒ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการตาม
ค าสั่งฯ ร่วมกัน  

๘๙. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหา 
การด าเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
การประมง 

ไม่มี กรมประมง 
 

กรมประมง เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๙๐. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๗๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการประกอบกิจการ 
เหมืองแร่ทองค า 

ไม่มี กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ 

(๑) รมว.อก. เห็นว่ากระทรวง
อุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ด าเนินการตามค าสั่งนี้ครบถ้วนแล้ว 
ประกอบกับปัจจุบันมีพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดกรอบนโยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งกลไกในการ
บริหารจัดการแร่ไว้แล้ว 
(๒) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ เห็นว่าค าสั่งนี้ 
เข้าข้อยกเว้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ตามมาตรา ๒๙ (๒) เนื่องจากกระทรวง
อุตสาหกรรมได้พิจารณาทบทวน 
ความจ าเป็นในการบังคับใช้ค าสั่งนี้ 
และได้เสนอความเห็นขอให้ยกเลิกค าสั่งฯ 

เห็นด้วยกับข้อสังเกตว่าค าสั่งนี้ 
ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ แต่ยังต้อง
จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ จึงได้เพ่ิมค าสั่งนี้ไว้ใน 
ข้อ ๑.๓ ของบัญชีนี้แล้ว 
 



๒๓ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๓ แล้ว  

๙๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส่งเสริม 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ส านักงาน กสทช. เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๙๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ ์
สุขภาพ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา 

รมว.สธ. เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๙๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพ่ิมความ
ปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ 

ไม่มี กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๙๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศกึษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๙๕. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า  
ส านักงานฯ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามข้อ ๑๗ เรื่องกฎหมายการอนุมัติ 
อนุญาต หรือใบอนุญาต ที่ก าหนดให้ต้อง

เห็นด้วยกับข้อสังเกต  



๒๔ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

ใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อ
ประกอบการพิจารณา จึงควรรับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของค าสั่งฯ 
เฉพาะในข้อ ๑๗ เท่านั้น  

๙๖. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาการศึกษา
ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

(๒) ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

รมว.ศธ. และส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เสนอให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
เนื่องจากค าสั่งฯ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาท่ีมี
ศักยภาพสูงในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน
ที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
โดยก าหนดให้ทั้ง ๒ หน่วยงาน มีหน้าที่
รับผิดชอบและก ากับดูแลการด าเนินการ
ของสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย 

เห็นด้วย และได้แก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตแล้ว 
  



๒๕ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๙๗. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๙/๒๕๖๐เรื่อง การส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๙๘. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๐/๒๕๖๐เรื่อง มาตรการเร่งรัด 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ
โครงการรถไฟความเร็วสูง  
ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   

๙๙. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและ
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ 

ไม่มี ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรม เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๐๐. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความ
เสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้าง
อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าแม่น้ า 

ไม่มี กรมเจ้าท่า 
 

  



๒๖ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๑๐๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานของสถาบัน อุดมศึกษา 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๐๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการยา 
เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ตามโครงการพิเศษของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ไม่มี ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

รมว.สธ. และส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๐๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ส านักงาน กสทช. เห็นด้วย 
โดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๐๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๑/๒๕๖๑ การแก้ไของค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

รมว.ศธ. เห็นควรให้ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์เนื่องจากค าสั่งนี้ 
มีสาระส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีเลขาธิการคุรุสภา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

เห็นด้วย และได้แก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตแล้ว 
 



๒๗ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๑๐๕. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
และมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณี
พิเศษ 

ไม่มี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เห็นว่าค าสั่งนี้
ได้รับยกเว้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ตามมาตรา ๒๙ (๒) เนื่องจากมาตรการ
ส่วนหนึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ และมาตรการอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ 
มีสภาพบังคับเป็นมาตรการพิเศษ 
และไม่ได้มีผลเป็นการแก้ไขกฎหมาย 

เห็นด้วยกับข้อสังเกตว่าค าสั่งนี้ 
ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ แต่ค าสั่งนี้
ยังต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมายและกฎเกณฑ์ จึงได้เพ่ิมค าสั่ง
นี้ไว้ในข้อ ๑.๓ ของบัญชีนี้แล้ว 

๑๐๖. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการ
แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ส านักงาน กสทช. เห็นด้วย 
โดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๐๗. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมบางประเภท 

ไม่มี กรมการปกครอง   

๑๐๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔  
(ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ขจัดความ 
ไม่เรียบร้อยในสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทาง
สัญจรสาธารณะ) 

ไม่มี กรมการปกครอง   



๒๘ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๑๐๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ 
(ควบคุมสถานบริการประชาชน) 

ไม่มี กรมการปกครอง   

๑๑๐. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟัง 
ทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด 

ไม่มี (๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
เห็นควรก าหนดให้กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพเป็นผู้รับผิดชอบ 
เนื่องจากประกาศดังกล่าวเป็นกฎหมาย
เพ่ือการป้องกันหรือระงับยับยั้ง 
การดักฟังโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสาร 
อันเป็นกฎหมายคุ้มครองบุคคลและสิทธิ
ของความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล  
จึงควรให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร 
และหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวกับการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เป็นผู้รับผิดชอบ 

เห็นด้วยกับความเห็นที่ว่า กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ประกาศนี้  
จึงได้ก าหนดให้ส านักงานปลัด 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมเป็นหน่วยงานที่ร่วม
รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของประกาศนี้ ส าหรับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตินั้น เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการ
บังคับใช้ประกาศนี้จึงเหมาะสม 
ที่จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
 

๑๑๑. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 
๒๕ เรื่อง การด าเนินการเก่ียวกับ 
การยุติธรรมทางอาญา 

ไม่มี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นควร
ก าหนดให้กระทรวงยุติธรรม  
เป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากประกาศนี้ 
ก าหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดอาญามีหน้าที่ต้องพิมพ์ลายพิมพ์

เห็นว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง 
ในการบังคับใช้ประกาศนี้ จึงเหมาะสม
ที่จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ  



๒๙ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

นิ้วมือ ลายมือ หรือลายเท้าตามค าสั่ง
ของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือ
พนักงานสอบสวนซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
หลายส่วนราชการ จึงควรให้หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบการบริหารกระบวน 
การยุติธรรมผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมายฉบับนี้  

๑๑๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง การดูแล  
และสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

  

๑๑๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

๑๑๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง เงินช่วยเหลือผู้ซึ่ง
ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนดของกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ไม่มี กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง เห็นว่าประกาศฯ  
ควรได้รับยกเว้นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๒) เนื่องจากข้าราชการ
ทหารที่จะได้รับสิทธิตามโครงการจะต้อง
เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการระหว่างวันที่ 
๑ ต.ค. ๒๕๕๖ และ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐  
และได้ด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
ตามโครงการแล้ว 

เห็นด้วยกับข้อสังเกตว่าประกาศนี้ 
ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์  
แต่ประกาศนี้ยังต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
จึงได้เพ่ิมค าสั่งนี้ไว้ในข้อ ๑.๓  
ของบัญชีนี้แล้ว 



๓๐ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย 
 

ผู้รักษาการ 
 

หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๑๑๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๘๓/๒๕๕๗ เรื่อง การด าเนินการ
เกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้ 
หรือน ามาประกอบเพ่ือใช้เล่นการพนัน 

ไม่มี กรมการปกครอง   

๑๑๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้อง
สงสัยว่ากระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูและ
การดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 

ส านักงาน ป.ป.ส. เห็นด้วย 
โดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 



๓๑ 
 

๑.๒ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบการจัดท าค าอธิบายและค าแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์  

      ส าหรับกฎหมายท่ีไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖) 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๑. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

๒. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ นรม. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๓. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

 ย้ายมาจาก ๑.๑ 

๔. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน 

 ย้ายมาจาก ๑.๑ 

๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ 

  

๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

นรม. กรุงเทพมหานคร   

๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
การเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

นรม. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 



๓๒ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน 

ส านักงาน ก.พ. เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

๑๑. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นรม. ส านักงานราชบัณฑิตยสภา   

๑๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ
ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๑๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัย
ของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔  

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน 

 ย้ายมาจาก ๑.๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

๑๕. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๖. กฎมณเฑียรบาลทุกฉบับและที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

  

๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญา 

ไม่มี (๑) ส านักงานศาลยุติธรรม  
เป็นผู้จัดท าค าอธิบายและเผยแพร่
ข้อมูลกฎหมาย และให้หน่วยงาน 
ที่ออกกฎเกณฑ์เพ่ือบังคับการ 

ส านักงานศาลยุติธรรม ไม่เห็นด้วยกับ
การก าหนดให้ส านักงานศาลยุติธรรม
รับผิดชอบเพียงหน่วยเดียว ควรมีการ
หนดให้หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ 

เห็นด้วยกับความเห็นส่วนหนึ่งของ
ส านักงานศาลยุติธรรมจึงได้ก าหนดให้
หน่วยงานที่ออกกฎเกณฑ์เพ่ือบังคับ
การหรือปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย



๓๓ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

 หรือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายนี้
จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์

ดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ 
(๒) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นผู้จัดท าค าแปลของกฎหมาย 
 

การบังคับใช้กฎหมายร่วมด าเนินการ
ด้วย หรือมีการกระจายให้หน่วยงานอื่น
ที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายเป็น
ผู้จัดท า เนื่องจาก ประมวลกฎหมาย 
ทั้ง ๔ ฉบับมีตัวบทกฎหมายกฎเกณฑ์ 
รายละเอียด สาระส าคัญ จ านวนมาก 
และมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการ
บังคับใช้กฎหมายหลายหน่วย เช่น 
กระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการ
สูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ 
เป็นต้น 

ต่าง ๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย โดยให้มีหน้าที่
จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่าว
ของแต่ละหน่วยงานไปยังส านักงาน
ศาลยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ต่อไป ส าหรับ
การจัดท าค าอธิบายของกฎหมายนั้น 
เป็นการจัดท าค าอธิบายที่มุ่งหมายให้
ประชาชนเข้าใจได้ว่ากฎหมายฉบับนั้น
เกี่ยวข้องกับเรื่องใด และมีหลักการ
ส าคัญที่จะมีผลใช้บังคับกับประชาชน
ในเรื่องใดบ้างเป็นส าคัญ ซึ่งการจัดท า
ค าอธิบายนี้อาจแตกต่างจากค าอธิบาย
ในทางวิชาการท่ีจะต้องอธิบายตัวบท
กฎหมายโดยละเอียด  ดังนั้น 
ส านักงานศาลยุติธรรมจึงเหมาะสม 
ที่จะด าเนินการจัดท าค าอธิบาย
กฎหมายของประมวลกฎหมาย 
ทั้งสี่ฉบับนี้ 
 

๒๑. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต 
 

 



๓๔ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๒๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณฐานะของวัด
บาดหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม 
ตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘  

ไม่มี (๑) กรมการศาสนา 
(๒) กรมท่ีดิน 

 

รมว.วธ. และกรมการศาสนา เสนอให้
กรมท่ีดินเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม 
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญ 
เพ่ือรองรับการตั้งวัดบาทหลวงนิกาย
โรมันคาทอลิกและอ านาจถือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินของมซิซัง ซ่ึงกรมท่ีดินเป็นผู้รับ
จดทะเบียนการได้มาซึ่งที่ดินของวัด
บาทหลวงและปัจจุบันกรมที่ดินไดอ้อก
หนังสือเวียนก าหนดหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการขอได้มาซึ่งที่ดินของวัด
บาทหลวงโรมันคาทอลิก (ตามมาตรา 
๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) ไว้ด้วย 

เห็นด้วย และได้แก้ไขตามข้อสังเกตแล้ว 
 

๒๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น 

ไม่มี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

๒๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ไม่มี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ด าเนินการ เนื่องจากค าสั่งฯ ดังกล่าว  
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

เห็นด้วย และได้แก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตแล้ว 

 



๓๕ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมสี านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงาน
หลักท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ 

๒๕. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งส านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

ไม่มี ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๒๖. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

ไม่มี ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และการสร้างความสามัคคี

ปรองดอง 
 

ส านักงาน ป.ย.ป. เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 



๓๖ 
 

๑.๓ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ส าหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔)  

 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๑. พระราชก าหนดเหรียญช่วยราชการเขตต์
ภายใน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๒. พระราชก าหนดเหรียญชัยสมรภูมิ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๓. พระราชบัญญัติการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของ
ทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๑๐ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๔. พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการ
พลเรือน ทหาร หรือต ารวจ ซึ่งกระท าการ
ต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

๕. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ 
ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๖. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๗. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 



๓๗ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๘. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๙. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
เห็นควรก าหนดให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ 

เห็นว่าส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจโดยตรงเกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัตินี้ จึงเหมาะสมที่จะเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัตินี้ 

๑๐. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๑. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นรม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๒. พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช 
๒๔๘๓ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

๑๓. พระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง  
๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๔. พระราชบัญญัติเหรียญงานพระราช
สงครามในทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๔๙๗ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๕. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 
๒๔๘๔ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 



๓๘ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๑๖. พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๗. 
 

พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาล 
ที่ ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๘.  พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาล
ที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๑๙. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาล
ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๒๐. พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๒๑. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔   

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๒๒. พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๒๓. พระราชบัญญัติเหรียญศานติมาลา 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๒๔. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และ 
กิจการบริหารของกรมประมวลข่าวกลาง 
ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านัก 
ข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

นรม. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ   



๓๙ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และ
กิจการบริหารบางส่วนของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี  
ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

นรม. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

 

๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๕  
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
(เหรียญสนองเสรีชน) 

นรม. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม  

 

๒๗. พระราชบัญญัติเหรียญส าหรับเครื่องราช 
อิศริยาภรณ์ ช้างเผือก และมงกุฎสยาม 
รัตนโกสินทรศก ๑๒๑  

ไม่มี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

 

๒๘. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๗๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการประกอบกิจการ 
เหมืองแร่ทองค า 

ไม่มี กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ 

 ย้ายมาจาก ๑.๑  

๒๙. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการ
ด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ 

ไม่มี กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ย้ายมาจาก ๑.๑ 



๔๐ 
 

ล าดับที่ รายช่ือกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่เสนอให้รับผิดชอบ 
 

ความเห็นที่ได้รับ 
 

ผลการพิจารณา 

๓๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง เงินช่วยเหลือผู้ซึ่ง
ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนดของกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ไม่มี กรมบัญชีกลาง  ย้ายมาจาก ๑.๑ 

๓๑. รวมกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

๓๒. รวมกฎหมายเกี่ยวกับการล้างมลทิน ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

๓๓. รวมกฎหมายเกี่ยวกับการยกเว้นความผิด
เกี่ยวกับผู้ขาดหนีราชการทหาร ต ารวจ 
และการเกณฑ์แรงงาน 

ไม่มี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

 
 
 
 
 
 
 
 


