บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทาคาอธิบายและคาแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
บัญชี ๑
๑.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

๑.

พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

รมว.กค./รมว.มท.

๒.
๓.

พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ร.บ. การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐

๔.

พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
(นรม.กาหนด)

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ร.บ. การค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙
พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
พ.ร.บ. การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

๑๑.
๑๒.
๑๓.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๑) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๒) กรมการปกครอง
รมว.มท./รมว.กห.
กรมการปกครอง
รมว.กห./รมว.มท. (๑) กรมการสรรพกาลังกลาโหม
(๒) กรมการปกครอง
นรม./ประธานศาลฎีกา/
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
รมว.กห./รมว.มท./
รมว.ยธ./อสส.
รมว.คค./รมว.มท.
กรมการขนส่งทางบก
รมว.มท.
กรมโยธาธิการและผังเมือง
รมว.พณ./รมว.มท.
กรมการค้าภายใน
รมว.มท.
กรมที่ดิน
รมว.มท./รมว.กษ.
กรมการปกครอง
รมว.มท.
กรมที่ดิน
รมว.มท./รมว.กค.
รมว.มท.
รมว.มท./รมว.กต.

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

กาหนดเวลาที่ต้องประเมินให้
แล้วเสร็จ
๒๕๖๘
๒๕๖๘
๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๔
๒๕๖๘
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๕
๒๕๖๗
๒๕๖๕
๒๕๖๗

๒
ลาดับที่
๑๔.
๑๕.

รายชื่อกฎหมาย

๑๖.

พ.ร.บ. การเนรเทศ พ.ศ. 2499
พ.ร.บ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ดาเนินการตามคาพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ร.บ. การพนัน พุทธศักราช 2478
พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓
พ.ร.บ. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖

๒๔.

พ.ร.บ. การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔

๒๕.

พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(นรม.กาหนด)

๒๖.

พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๗.

พ.ร.บ. กาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
และสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗

ผู้รักษาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รมว.มท.
รมว.กห./รมว.กต./
รมว.มท/รมว.ยธ
รมว.มท./รมว.กค./
รมว.กษ.
รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท./รมว.ยธ./
รมว.กห./รมว.กค.
มท. กค.

กรมการปกครอง
(๑) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๒) กรมราชฑัณฑ์
สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นรม./
รมว.พน./รมว.อก./
รมว.กค./รมว.มท.
รมว.มท./รมว.กค./
รมว.กษ./รมว.คค./
รมว.ทส./รมว.สธ.
รมว.คค./รมว.มท.

กาหนดเวลาที่ต้องประเมินให้
แล้วเสร็จ
๒๕๖๔
๒๕๖๘
๒๕๖๖

การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมการปกครอง
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สานักงานอัยการสูงสุด

๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๕
๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๘

(๑) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๒) กรมการปกครอง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

๒๕๖๘

(๑) กรมศุลกากร
(๒) กรมการขนส่งทางบก
กรมทางหลวง

๒๕๖๖
๒๕๖๘
๒๕๖๘

๓
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒๘.

พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(นรม. กาหนด)
พ.ร.บ. กาหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการ
ทาให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มี
สนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม
พุทธศักราช 2488
พ.ร.บ. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาเภอ พ.ศ. 2503
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
(นรม. กาหนด)

นรม./รมว.กค./รมว.มท.

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

กาหนดเวลาที่ต้องประเมินให้
แล้วเสร็จ
๒๕๖๕

รมว.มท.

กรมการปกครอง

๒๕๖๕

รมว.มท.
นรม./รมว.มท.

กรมการปกครอง

๒๕๖๔
๒๕๖๘

รมว.มท.

กรมการปกครอง

๒๕๖๔

รมว.มท./รมว.กษ.

กรมปศุสัตว์

๒๕๖๗

๓๕.

พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช
2474
พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.
๒๕๕๙
พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.
2493 (นรม. กาหนด)
พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487

๓๖.
๓๗.
๓๘.

พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ. คานาหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

๒๙.

๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

นรม./รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท./รมว.พณ.
รมว.มท.
รมว.มท./รมว.กต./
รมว. พม.

สานักงานตารวจแห่งชาติ
(กรมการปกครองเป็นผูส้ นับสนุนข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง)

(๑) กรมการปกครอง
(๒) สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมการปกครอง
กรมการค้าภายใน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมการปกครอง

๒๕๖๕
๒๕๖๕
๒๕๖๘
๒๕๖๖
๒๕๖๔

๔
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

๓๙.
๔๐.

พ.ร.บ. คุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483
พ.ร.บ. การคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

๔๑.

พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือทีอยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
(นรม. กาหนด)
พ.ร.บ. คุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘
พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478

๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาล
แขวง พ.ศ. 2499 (นรม. กาหนด)
พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ร.บ. จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ร.บ. ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505

ผู้รักษาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รมว.มท.
รมว.มท/รมว.พม./รมว.
อว./รมว.ศธ./รมว.ยธ.
รมว.มท.

กรมการปกครอง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กาหนดเวลาที่ต้องประเมินให้
แล้วเสร็จ
๒๕๖๔
๒๕๖๘

กรมทีด่ นิ

๒๕๖๗

นรม. รมว.กห./รมว.
มท./รมว.ยธ.
รมว.กห./รมว.มท.
รมว.มท./รมว.กต.

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๗

นรม./ประธานศาลฎีกา
รมว.มท./อัยการสูงสุด
รมว.มท.

กรมแผนที่ทหาร
(๑) กรมการปกครอง
(๒) กรมการกงสุล
สานักงานศาลยุติธรรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๕๖๗

รมว.มท.

กรมการปกครอง

๒๕๖๕

รมว.มท./รมว.กษ.
รมว.มท.
รมว.มท./รมว.กค.

กรมชลประทาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๘

รมว.มท.
รมว.มท.

กรมที่ดิน
กรมการปกครอง

๒๕๖๗
๒๕๖๕

๒๕๖๘

๕
ลาดับที่
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

รายชื่อกฎหมาย
พ.ร.บ. ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
(นรม.กาหนด)
พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.

พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526
พ.ร.บ. บาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๑๖
พ.ร.บ. บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการกระทาอันเป็นโจรสลัด
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๖๙.
๗๐.

พ.ร.บ. รายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ร.บ. โรงรับจานา พ.ศ. 2505

๕๙.
๖๐.
๖๑.

ผู้รักษาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รมว.มท.
นรม. /รมว.กษ./
รมว.ทส./รมว.มท.
รมว.คค./รมว.มท.

กรมที่ดิน
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

กาหนดเวลาที่ต้องประเมินให้
แล้วเสร็จ
๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๘

รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.

(๑) กรมทางหลวง
(๒) กรมทางหลวงชนบท
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการปกครอง
กรุงเทพมหานคร

รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท./รมว.กห.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๗

รมว.กค./รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท./รมว.อว.
รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท./รมว.กห.
รมว.มท./รมว.กค.
รมว.มท.

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การประปานครหลวง
(๑) กรมการสรรพกาลังกลาโหม
(๒) กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการปกครอง

๒๕๖๗
๒๕๖๕
๒๕๖๗

๒๕๖๗
๒๕๖๕
๒๕๖๗
๒๕๖๖
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๗

๖
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.

พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2543 (นรม. กาหนด)
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2541 (นรม. กาหนด)
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. 2543 (นรม.
กาหนด)
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2543 (นรม. กาหนด)
พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543
(นรม. กาหนด)

รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กาหนดเวลาที่ต้องประเมินให้
แล้วเสร็จ
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๔
๒๕๖๕

นรม./รมว.กต.
/รมว.มท./รมว.ยธ.
รมว.กต./รมว.มท./
รมว.ยธ.
รมว.กต./รมว.มท./
รมว.ยธ.
รมว.กต./รมว.มท./
รมว.ยธ.
นรม./รมว.กต.
/รมว.มท./รมว.ยธ.
นรม./รมว.กต.
/รมว.มท./รมว.ยธ.

สานักงานอัยการสูงสุด

๒๕๖๘

๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.

นรม./รมว.กต.
/รมว.มท./รมว.ยธ.
นรม./รมว.กต.
/รมว.มท./รมว.ยธ.

(๑) สานักงานอัยการสูงสุด
(๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๑) สานักงานอัยการสูงสุด
(๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๑) สานักงานอัยการสูงสุด
(๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
สานักงานอัยการสูงสุด

๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๘

สานักงานอัยการสูงสุด

๒๕๖๘

สานักงานอัยการสูงสุด

๒๕๖๘

สานักงานอัยการสูงสุด

๒๕๖๘

๗
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

๘๓.

พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามกับแซนซีบาร์
และเกาะซอลอมอนในอารักขาของอังกฤษ พุทธศักราช ๒๔๘๐
พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยาม
และเบลเยี่ยม พุทธศักราช ๒๔๗๙
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล
พ.ศ. ๒๕๓๐

มท. กต. ยธ.

๘๔.
๘๕.
๘๖.

พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.
2558 (นรม. กาหนด)

๘๗.
๘๘.

พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 (นรม. กาหนด)

๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.

พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช
๒๔๘๕
พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

๙๓.
๙๔.

พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509
พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓

มท. กต. ยธ.
รมว.มท./รมว.กห./
รมว.พน.
นรม./รมว.มท./
รมว.กต./รมว.กห./
รมว.คค.
รมว.มท./รมว.ยธ.
นรม./รมว.มท./
ประธานศาลฎีกา /
รมว.กห./รมว.ยธ.
รมว.มท.
รมว.มท./รมว.กค.
รมว.มท.
รมว.มท./รมว.พม./
รมว.คค./รมว.ดส./
รมว.รง./รมว.สธ.
รมว.มท.
รมว.มท.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) สานักงานอัยการสูงสุด
(๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๑) สานักงานอัยการสูงสุด
(๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๑) กรมพระธรรมนูญ
(๒) กรมการปกครอง
(๓) กรมเชื้อเพลิงพลังงาน
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กาหนดเวลาที่ต้องประเมินให้
แล้วเสร็จ
๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๘

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม

๒๕๖๗
๒๕๖๖

กรมโยธาธิการและผังเมือง
(๑) กรมบัญชีกลาง
(๒) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

๒๕๖๕
๒๕๖๘

กรมการปกครอง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๕๖๗
๒๕๖๕

๒๕๖๕
๒๕๖๗

๘
ลาดับที่
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

รมว.มท.
พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
รมว.มท.
พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482
รมว.มท.
พ.ร.บ. สารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
รมว.มท.
พ.ร.บ. สาหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช 2464
รมว.มท.
พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
รมว.มท./รมว.สธ.
พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
รมว.มท./รมว.พม./รมว.
อว./รมว.ศธ.
พ.ร.บ. ให้บาเหน็จในการปราบปรามผู้กระทาความผิด
รมว.มท./ รมว.กค./
พุทธศักราช ๒๔๘๙
รมว.พณ.
พ.ร.บ. ให้อานาจทหารเรือปราบปรามการกระทาความผิด
รมว.มท./รมว.กห.
บางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490
รมว.มท.
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐
รมว.มท.
พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522
รมว.มท.
พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
นรม./รมว.มท./
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
รมว. กห.
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 (ควบคุมการจอดเรือใน
รมว.มท.
แม่น้าลาคลอง)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 (ควบคุมการจาหน่ายและ
รมว.มท.
ดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุรา)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กาหนดเวลาที่ต้องประเมินให้
แล้วเสร็จ
๒๕๖๖
๒๕๖๖
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๖
๒๕๖๖

กรมศุลการกร

๒๕๖๘

สานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

๒๕๖๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมที่ดิน
(๑) กรมการปกครอง
(๒) กรมศุลกากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๕
๒๕๖๘

กรมการปกครอง

๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒๕๖๔

๙
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๑๐. พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคม และ
มูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ (นรม.กาหนด)
๑๑๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขัน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถาน
บริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่
คล้ายกับสถานบริการ (นรม. กาหนด)
๑๑๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
การจุดบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุ
อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (นรม. กาหนด)
๑๑๓. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๐/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการป้องกันการนาช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
(นรม. กาหนด)

ไม่มี

(๑) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๒) กรมการปกครอง

ไม่มี

(๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) กรมการปกครอง

๑๑๔. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง
มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โรงแรมบางประเภท (นรม. กาหนด)
๑๑๕. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๓/๒๕๕๗
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือ
นามาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน (นรม. กาหนด)

กาหนดเวลาที่ต้องประเมินให้
แล้วเสร็จ
๒๕๖๗
๒๕๖๕

ไม่มี

กรมการปกครอง

2565

ไม่มี

๒๕๖๕

ไม่มี

(๑) กรมปศุสัตว์
(๒) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
(๓) กรมการปกครอง
กรมการปกคอรง

ไม่มี

กรมการปกคอรง

2565

2565

๑๐
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

๑๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 (ให้อานาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ขจัดความไม่เรียบร้อยในสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทาง
สัญจรสาธารณะ) (นรม. กาหนด)
๑๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 (ควบคุมสถานที่บริการ
ประชาชน เช่น สถานบริการอาบน้า โรงแรม บังกะโล สถาน
เต้นรา สโมสร และโรงมหรสพ) (นรม.กาหนด)

ผู้รักษาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ไม่มี

กรมการปกครอง

กาหนดเวลาที่ต้องประเมินให้
แล้วเสร็จ
๒๕๖๕

ไม่มี

กรมการปกครอง

๒๕๖๕

๑๑
บัญชี ๒
๑.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาคาอธิบายและคาแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
สาหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖)
ลาดับที่
รายชื่อกฎหมาย
ผู้รักษาการ
๑.
รมว.มท./รมว.วธ.
พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
๒.
รมว.มท./รมว.กห.
พ.ร.บ. นายตารวจราชสานัก พ.ศ. 2495
๓.
รมว.มท.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด ๒ นิติบุคคล ส่วนที่
๒ สมาคม ส่วนที่ ๓ มูลนิธิ (นรม. กาหนด)
๔.
รมว.มท.
พ.ร.บ. เพิ่มอานาจตารวจในการป้องกันและปราบปรามการ
กระทาผิดทางน้า พ.ศ. 2496
๕.
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
รมว.มท.
๖.
รมว.มท.
พ.ร.บ. วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2509
๗.
ไม่มี
พ.ร.บ.ว่าด้วยลักษณฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกใน
กรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ (นรม. กาหนด)
๘.
รมว.มท.
ประมวลกฎหมายที่ดิน
๙.
ไม่มี
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
(นรม. กาหนด)
๑๐. พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.
รมว.มท.
2542
๑๑.

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ (นรม.กาหนด)

นรม.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
(๑) สานักงานศาลยุติธรรม
(๒) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการปกครอง
(๑) กรมการศาสนา
(๒) กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

๑๒
บัญชี ๓
๑.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ สาหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔)
ลาดับที่
รายชื่อกฎหมาย
ผู้รักษาการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กฎหมายจัดตั้งจังหวัดทุกฉบับ
รมว.มท.
กรมการปกครอง
๒. พ.ร.บ. กาหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502
รมว.มท.
กรมการปกครอง
พ.ร.บ.โอนอานาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของ
๓.
นรม. รมว.มท.
สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ (นรม.กาหนด)
๔.
นรม./นรม.มท./รมว.กค.
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ.
/รมว.กห./รมว.ยธ.
2499 (นรม.กาหนด)
๕.
กห. และ รมต. กระทรวง
กรมการปกครอง
พ.ร.บ. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึก
อื่นซึ่งรักษาการตาม
นอกประจาการและครองครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจาก
กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ
การปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2535
๖.
กห. และ รมต. กระทรวง
กรมการปกครอง
พ.ร.บ.ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับ
อื่นซึ่งรักษาการตาม
พระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2526
กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ
๗.
รมว.มท.
กรมการปกครอง
พ.ร.บ. ยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กอง
อาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
๘.
รมว.มท./รมว.กค.
กรมการปกครอง
พ.ร.บ. ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลา
ประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามคาสั่งของคณะปฏิวัติการปกครอง
แผ่นดิน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2519
๙.
รมว.มท./รมว.กต.
กรมการปกครอง
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้น
เขตต์แดนไทยและพะม่า ตอนแม่น้ารวก 2483
๑๐. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้น
รมว.มท./รมว.กต.
กรมการปกครอง
เขตต์แดนระหว่างสยาม และพะม่า ตอนแม่น้าปากจั่น
พุทธศักราช 2479

๑๓
ลาดับที่
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

รายชื่อกฎหมาย
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้น
เขตต์แดนระหว่างประเทศไทยและพะม่า ตอนแม่น้าสาย
2483
พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พุทธศักราช 2477 (นรม. กาหนด)
พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่ได้ตรวจชาระใหม่ พ.ศ. 2535 (นรม. กาหนด)
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ร.บ.เครื่องแบบและบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐
พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๒ ลงวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
พ.ร.บ.เปลี่ยนชี่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ร.บ. ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพ
ตามมาตรา 148 (3) (4) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550 (นรม. กาหนด)

ผู้รักษาการ
รมว.มท./รมว.กต.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมการปกครอง

รมว.มท.
นรม./รมว.มท./
ประธานศาลฎีกา/
รมว.ยธ.
นรม./รมว.มท.

กรมการปกครอง
สานักงานศาลยุติธรรม

รมว.มท.
รมว.มท.

กรมที่ดิน
กรุงเทพมหานคร

รมว.มท

กรมการปกครอง

รมว.มท./รมว.อว.

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นรม./รมว.ยธ.
/รมว.กห./รมว.อว./
รมว.มท./รมว.สธ.

สานักงานศาลยุติธรรม

สานักงานศาลยุติธรรม

