เอกสารแนบ ๔
บัญชี ๑
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทาคาอธิบายและคาแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการและกรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย

๑.๑ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

นรม.

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๖

นรม.

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.

สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

นรม.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ศ. ๒๕๖๗

ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

๑.

พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชกาหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พ.ศ. ๒๕๖๕

๒

๗.

พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

นรม.

๘.
๙.

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๖๒

นรม.
นรม.

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

นรม.

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นรม.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.

สานักงานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

พ.ศ. ๒๕๖๗

ลาดับที่

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

นรม.

นรม.
นรม.

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๗

พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๗

๓
ลาดับที่
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติกาหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ
พุทธศักราช ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

นรม.
นรม.

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

พ.ศ. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๔

นรม.

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.
นรม.
นรม.
นรม.

พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๖

นรม.
นรม.

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

นรม.

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พ.ศ. ๒๕๖๖

นรม.

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.

กรมควบคุมโรค

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๗

๔
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กรมบัญชีกลาง

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.
นรม.

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รักษาการ
นรม.

๓๕.

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจา
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๓๖.

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

นรม.

๓๗.

พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญา
เจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

นรม.
นรม.
นรม.
นรม.

(๑) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(๒) กรมบัญชีกลาง
(๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) กรมศิลปากร
(๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) กรมการขนส่งทางบก
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

นรม.

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓๑.
๓๒.
๓๓.

๓๔.

๓๘.
๓๙.
๔๐.

๔๑.

นรม.

พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕

๕
ลาดับที่
๔๒.

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

รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.
นรม.

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นรม.
นรม.

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานศาลยุติธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๗

นรม.

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๗

นรม.

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม.

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นรม.

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รักษาการ
นรม.
นรม.
นรม.

พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๕

๖
ลาดับที่
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

๖๑.

๖๒.
๖๓.

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๖

นรม.

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
กรมส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นรม.

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๖๗

นรม.

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๗

ไม่มี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่มี

การรถไฟแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานศาลยุติธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๗

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคม
และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง
พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
พุทธศักราช ๒๔๘๑

นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.

พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๗

๗
ลาดับที่
๖๔.
๖๕.
๖๖.

๖๗.
๖๘.
๖๙.

๗๐.

๗๑.

ไม่มี

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กรมบังคับคดี

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ไม่มี

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

พ.ศ. ๒๕๖๗

ไม่มี

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๖๗

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

(๑) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๒) กรมธนารักษ์

พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร
พุทธศักราช ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการ
ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๔
คาสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๗
(สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ)
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘
เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
เรื่อง การจัดหาทีด่ ินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถาน
บริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
ที่คล้ายกับสถานบริการ

ไม่มี

(๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) กรมการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๕

๘
ลาดับที่
๗๒.

๗๓.
๗๔.

๗๕.

๗๖.

๗๗.

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานตารวจแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

กรมการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๑๙
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙
เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกาหนดอานาจหน้าที่
ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนและนักศึกษา

ไม่มี

๙
ลาดับที่
๗๘.

๗๙.

๘๐.

๘๑.

๘๒.

๘๓.

๘๔.

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

กรมป่าไม้

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนาสารเคมี วัสดุ
หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๕/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก ในท้องที่ตาบลวังบาล
และตาบลบ้านเนิน อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๙
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการสนับสนุน
และส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๙
เรื่อง การกากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙
เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ

ไม่มี

๑๐
ลาดับที่

๘๕.
๘๖.

๘๗.

๘๘.

๘๙.

๙๐.
๙๑.

รายชื่อกฎหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๐/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการป้องกันการนาช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๙
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดาเนินคดีความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายการประมง
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๙
เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการ
เหมืองแร่ทองคา
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

(๑) กรมปศุสัตว์
(๒) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมประมง

ไม่มี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

กรมการขนส่งทางบก

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รักษาการ

ไม่มี

พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑
ลาดับที่
๙๒.

๙๓.

๙๔.

๙๕.

๙๖.

๙๗.

๙๘.

ไม่มี

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

กรมเจ้าท่า

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๖๐
เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการ
โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐
เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐
เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณี
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าแม่น้า
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบัน
อุดมศึกษา

๑๒
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

กรมการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๕

ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

๙๙.

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการพิเศษ
ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑
การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
และมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมบางประเภท

ไม่มี

๑๐๐.

๑๐๑.

๑๐๒.

๑๐๓.

๑๐๔.

๑๓
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

๑๐๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ (ให้อานาจพนักงาน

๑๐๖.
๑๐๗.

๑๐๘.

๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.

๑๑๒.

เจ้าหน้าที่ขจัดความไม่เรียบร้อยในสิ่งปลูกสร้าง
ที่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ (ควบคุมสถานบริการ
ประชาชน)
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง
ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง
การดาเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๗
เรื่อง การดูแล และสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๒/๒๕๕๗
เรื่อง เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนกาหนดของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๓/๒๕๕๗
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้
หรือนามาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน

ไม่มี

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กรมการปกครอง

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

กรมการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานตารวจแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานตารวจแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไม่มี

กรมบัญชีกลาง

พ.ศ. ๒๕๖๕

ไม่มี

กรมการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รักษาการ

พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๔
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

๑๑๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗

เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทาผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูและการดูแล
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู

ผู้รักษาการ
ไม่มี

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๕
๑.๒ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการจัดทาคาอธิบายและคาแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
สาหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖)
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
กฎมณเฑียรบาลทุกฉบับและที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รักษาการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรุงเทพมหานคร

นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
ไม่มี

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๖
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
(๑) สานักงานศาลยุติธรรม
เป็นผู้จัดทาคาอธิบายและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
(๒) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นผู้จัดทาคาแปลของกฎหมาย
(๑) สานักงานศาลยุติธรรม
เป็นผู้จัดทาคาอธิบายและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
(๒) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นผู้จัดทาคาแปลของกฎหมาย
(๑) สานักงานศาลยุติธรรม
เป็นผู้จัดทาคาอธิบายและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
(๒) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นผู้จัดทาคาแปลของกฎหมาย
(๑) สานักงานศาลยุติธรรม
เป็นผู้จัดทาคาอธิบายและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
(๒) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นผู้จัดทาคาแปลของกฎหมาย
กรมพระธรรมนูญ
กรมสรรพากร
กรมการศาสนา

๑๔.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ไม่มี

๑๕.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ไม่มี

๑๖.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ไม่มี

๑๗.

ประมวลกฎหมายอาญา

ไม่มี

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
๑๙. ประมวลรัษฎากร
๒๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิก
ในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘
๑๘.

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

๑๗
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
๒๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๓. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐
เรื่อง การจัดตั้งสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
๒๔. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑
เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
๒๑.

ผู้รักษาการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ไม่มี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไม่มี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มี

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

ไม่มี

สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

๑๘
๑.๓ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ สาหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔)
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

๑.

พระราชกาหนดเหรียญช่วยราชการเขตต์ภายใน พุทธศักราช ๒๔๘๔
พระราชกาหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง
พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตารวจ ซึ่งกระทา
การต่อต้านการดาเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔

นรม.
นรม.
นรม.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นรม.

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

๑๙
ลาดับที่
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

๒๕.

๒๖.
๒๗.
๒๘.

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิรัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติเหรียญศานติมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติโอนอานาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมประมวลข่าวกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติโอนอานาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(เหรียญสนองเสรีชน)
พระราชบัญญัติเหรียญสาหรับเครื่องราชอิศริยาภรณ์ ช้างเผือกและมงกุฎสยาม
รัตนโกสินทรศก ๑๒๑
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม

นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.
นรม.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักข่าวกรองแห่งชาติ

นรม.

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นรม.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๐
ลาดับที่
๒๙.
๓๐.

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รวมกฎหมายเกี่ยวกับการล้างมลทิน
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการยกเว้นความผิดเกี่ยวกับผู้ขาดหนีราชการทหาร ตารวจ
และการเกณฑ์แรงงาน

ไม่มี
ไม่มี

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกสารแนบ ๕
บัญชี ๒
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทาคาอธิบายและคาแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการร่วม
๒.๑ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

๑.

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. ๒๕๖๒

นรม./ รมว.กค./
รมว.สธ.
นรม./ปธ.
ศาลฎีกา/ รมว.กห./
รมว.มท./รมว.ยธ./
อสส.
นรม./ รมว.ศธ.

๒.

๓.
๔.

๕.

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

พ.ศ. ๒๕๖๗

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๗

นรม./ รมว.กค./ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รมว.พง./ รมว.มท./
รมว.อก.
นรม./ รมว.กค./
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
รมว.มท.

พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๕

๒
ลาดับที่
๖.
๗.

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

๑๓.
๑๔.
๑๕.

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้
นรม./ รมว.มท.
เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
นรม./ รมว.พม.
ในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแล
เด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
นรม./อสส.
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา
นรม./ รมว.กห./
พ.ศ. ๒๕๔๖
รมว.มท./ รมว.ยธ.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา นรม./ ปธ.ศาลฎีกา/
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
รมว.มท./ อสส.
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
นรม./ รมว.กษ./
รมว.ทส./ รมว.มท.
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมี
นรม./ รมว.ยธ./
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
อสส.
พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
นรม./ รมว.กค./
รมว.พม.
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นรม./รมว.อว.
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยาน นรม./ รมว.กห./
ที่กระทาผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
รมว.คค.

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
(๑) กรมการปกครอง
(๒) สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๔

สานักงานอัยการสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

พ.ศ. ๒๕๖๕

สานักงานศาลยุติธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๗

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๖

สานักงานอัยการสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมกิจการผู้สูงอายุ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๖๗

กองทัพอากาศ

พ.ศ. ๒๕๖๗

พ.ศ. ๒๕๖๗

๓
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

๑๖.

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการ
ต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๗.

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑.

๒๒.
๒๓.

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(๒) สานักงานตารวจแห่งชาติ

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๗

สานักงานอัยการสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๖๗

นรม./ รมว.กต./
รมว.มท./ รมว.ยธ.

สานักงานอัยการสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๖๗

นรม./ รมว.กต./
รมว.มท./ รมว.ยธ.

สานักงานอัยการสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๖๗

นรม./ รมว.กต./
รมว.มท./ รมว.ยธ.

สานักงานอัยการสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๖๗

นรม./ รมว.กต./
รมว.มท./ รมว.ยธ.

สานักงานอัยการสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๖๗

นรม./ รมว.กค.
นรม./
ปธ.ศาลฎีกา

สานักงบประมาณ
สานักงานศาลยุติธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๔
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

๒๔.

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๕.

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

๓๐.
๓๑.

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สานักงานศาลยุติธรรม

กาหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๕

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

พ.ศ. ๒๕๖๖

นรม./ รมว.พม.

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม./ รมว.ทส.

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕

นรม./ รมว.อว.

สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๗

นรม./ รมว.สธ.
นรม./ รมว.กค.

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รักษาการ
นรม./ รมว.กห./
รมว.มท./ รมว.ยธ./
ปธ.ศาลฎีกา
นรม./ รมว.กค.

นรม./ รมว.กษ.

พ.ศ. ๒๕๖๕

๕
๒.๒ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการจัดทาคาอธิบายและคาแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
สาหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖)
ลาดับที่
๑.

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

พระราชบั ญญั ติ เอกสิ ทธิ์ และความคุ้ มกั นส าหรั บองค์ การระหว่ างประเทศ นรม./ รมว.กค./ รมว.กต.
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กรมองค์การระหว่างประเทศ

๒.๓ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ สาหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔)
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.

๔.
๕.

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิ
นรม./รมว.กค.
ในการรับเบี้ยหวัด บาเหน็จและบานาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ
นรม./รมว.กห./ รมว.มท./
พ.ศ. ๒๔๙๙
รมว.ยธ./ รมว.กค.
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คาสั่งของคณะปฏิรูป
นรม./ รมว.กห./ รมว.ยธ.
การปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็น
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิด
อันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙
นรม./ รมว.กค.
พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก
นรม./ รมว.กค.
พ.ศ. ๒๕๔๘

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๖
ลาดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

๖.
๗.

พระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
พ.ศ. ๒๕๒๙
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๕๒๙
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พ.ศ. ๒๕๒๗

นรม./ รมว.กห.
นรม./ รมว.กค.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นรม./ รมว.กค.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นรม./ รมว.กค.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นรม./ รมว.กค.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นรม./ รมว.กค.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นรม./ รมว.กค.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นรม./ รมว.กค.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นรม./ รมว.กค.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๘.
๙.

๑๐.
๑๑.
๑๒.

๑๓.

๑๔.

๗
ลาดับที่
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติโอนอานาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
รวมกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
รวมกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ
รวมกฎหมายโอนงบประมาณ

ผู้รักษาการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

นรม./มท.

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ

นรม./กค.
นรม./กค.
นรม./กค.

