
ประกาศรายช่ือกฎหมายและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทําคําอธิบายและคําแปลของกฎหมาย และการเผยแพรขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑ 

ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรณี   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   เปนผูรักษาการตามกฎหมาย 

   
 

๑. กฎหมายท่ีตองประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทําคําอธิบายและคําแปล และเผยแพรขอมูล 
 

ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย 
ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ 
แลวเสร็จ 

๑ พระราชบัญญัติการคุมครองคนไรท่ีพ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๒ พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓ พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๔ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๕ พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๖ พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในทางแพง นายกรัฐมนตรี และ      กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๖ 



ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย 
ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ 
แลวเสร็จ 

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุมเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

๗ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย     

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๘ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย/   
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม/                 
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย/   
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุตธิรรม 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙ พระราชบัญญัติจัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติไมไดมีการบังคับใช 
อยูระหวางข้ันตอนยกเลิก
กฎหมาย 

๑๐ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ และ รัฐมนตรีวาการกระทรวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๖ 



ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย 
ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ 
แลวเสร็จ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

๑๑ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๒ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 
๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ประธานศาลฎีกา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๓ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นายกรัฐมนตรี/             
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และ      
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๔ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๖ 



ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย 
ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ 
แลวเสร็จ 

๑๕ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

นายกรัฐมนตรี และ      
รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๖ พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๑๗ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย/    
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม/รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม/      
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย/      
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน และ    
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๑๘ พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคการมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 



ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย 
ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ 
แลวเสร็จ 

๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย/    
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ  
นวัตกรรม/ รัฐมนตรีวา 
การกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๐ พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบัน

ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย/
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข 
  
 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
 

เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ ยังไม
มีผลใชบังคับ จนกวาจะมีการตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา ตามนัย
พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาและคุมครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนั้น 
จึงใหดําเนินการภายใน  ๙๐  วัน
นับแตวันท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับ
ตามนัยมาตรา ๓๓ แหงพระราช 
บัญญัติหลักเกณฑการจัดทําราง
กฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย 
ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ 
แลวเสร็จ 

และในระหวางท่ียังไมมีการตรา
พระราชกฤษฎีกา ใหพระราช 
บัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.  
๒๕๕๐  ยังคงมีผลใชบังคับ 

 

๒. กฎหมายท่ีไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖) แตตองจัดทําคําอธิบายและคําแปล และเผยแพรขอมูล 
 

ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ผูรักษาการรวม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

๑ พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

การเคหะแหงชาติ 

หมายเหตุ พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนกฎหมายท่ีไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม หรือการจัดตั้งหรือการจัดองคกรของหนวยงานของรัฐเฉพาะท่ีไมมีผลกระทบตอประชาชน 

๓. กฎหมายท่ีไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔) แตเผยแพรขอมูล 
 

ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ผูรักษาการรวม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

๑ พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและ
คุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

กรม กิจการสต รี และสถาบั น
ครอบครัว 

 


