
ประกาศรายช่ือกฎหมายและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย การจัดทําคําอธิบายและคําแปลของกฎหมาย และการเผยแพรขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑ 

ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรณีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนผูรักษาการตามกฎหมาย 

 
 

๑. กฎหมายท่ีตองประเมินผลสัมฤทธ์ิ จัดทําคําอธิบายและคําแปล และเผยแพรขอมูล 
 

ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย 
ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

แลวเสร็จ 

1 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2554 รมว.พณ./รมว.กษ. สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

2565 

2 พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560 รมว.พณ. สํานักงานคณะกรรมการ
การแขงขันทางการคา 

2568 

3 พระราชบัญญัติการควบคุมสินคาท่ีเก่ียวของกับการแพรขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2562 

รมว.พณ. กรมการคาตางประเทศ 

 

2568 

4 พระราชบัญญัติการคาขาว พ.ศ. ๒๔๘๙ รมว.พณ./รมว.มท. กรมการคาภายใน 2567 

5 พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึง

สินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

รมว.พณ./รมว.กค. กรมการคาตางประเทศ 2566 

6 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ รมว.พณ. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2565 
 

ขอมูลสําหรับเผยแพรในเว็บไซตกระทรวงพาณิชย 
และเว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 



ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย 
ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

แลวเสร็จ 

7 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ รมว.พณ. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2564 

8 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ รมว.พณ. กรมทรัพยสินทางปญญา 2568 

9 พระราชบั ญ ญั ติ การส งอ อ ก ไปน อ ก และการ นํ า เข าม า 

ในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

รมว.พณ./รมว.กค. กรมการคาตางประเทศ 2567 

10 พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ รมว.พณ. กรมการคาภายใน 2567 

11 พระราชบัญญัติค วบคุ มการสงอ อกไปนอ กราชอาณาจักร 

ซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑ และส่ิงท่ีใชในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

รมว.พณ./รมว.กห./
รมว.กค. 

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
และ ศูนยการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและ
พลังงานทหาร 

2567 

12 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๕ รมว.พณ/รมว.มท. กรมการคาภายใน 2567 

13 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ รมว.พณ./รมว.กษ./
รมว.สธ. 

กรมทรัพยสินทางปญญา 2568 

14 พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ รมว.พณ. กรมทรัพยสินทางปญญา 2568 

15 พระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ รมว.พณ. กรมทรัพยสินทางปญญา 2568 

16 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ รมว.พณ. กรมทรัพยสินทางปญญา 2568 

17 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙ รมว.พณ. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2564 



ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย 
ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

แลวเสร็จ 

18 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ รมว.พณ. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2566 

19 พระราชบัญญัติมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพิ่มข้ึน

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รมว.พณ./รมว.กค. กรมการคาตางประเทศ 2565 

20 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ รมว.พณ. กรมการคาตางประเทศ 2564 

21 พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ รมว.พณ. กรมการคาภายใน 2567 

22 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ รมว.พณ. กรมทรัพยสินทางปญญา 2568 

23 พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ รมว.พณ. กรมการคาภายใน 2567 

24 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ รมว.พณ. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2565 

25 พระราชบัญญั ติ สภา ผู สง สินค าทางเรือ แห งประ เทศ ไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

รมว.พณ. กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ 

2567 

26 พระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ รมว.พณ. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2564 

27 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ รมว.พณ. กรมทรัพยสินทางปญญา 2568 

28 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ รมว.พณ./รมว.กค. (1) กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

(2) สํานักงานเศรษฐกิจ    

การคลัง 

2565 

29 พระราชบัญญัติใหบําเหน็จในการปราบปรามผูกระทําความผิด รมว.พณ./รมว.มท./ (1) กรมบัญชีกลาง 2568 



ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย 
ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

แลวเสร็จ 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ รมว.กค. (2) กรมศุลกากร 

30 พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ รมว.พณ. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2568 

31 พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ รมว.พณ./รมว.กษ./รมว.
อก. 

สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและนํ้าตาลทราย 

2567 

32 พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิพ.ศ. ๒๔๙๙ 

(เฉพาะหมวด ๑ ความผิด เก่ียวกับห างหุนส วนจด ทะเบียน  

หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด) 

ไมม ี (1) กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

(2) กรมการปกครอง  

(นรม.กําหนด) 

2567 

33 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม 

พ.ศ. 2515 

รมว.กค./รมว.คค./ 
รมว.มท./รมว.กษ./
รมว.ทส./รมว.พณ 

(๑) กรมเจาทา 

(๒) กรมการปกครอง 

(๓) กรมทรัพยากรนํ้า 

2568 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ผูรักษาการรวม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการการคาโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ รมว.พณ./รมว.กต. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

 พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันตอแหงเอเชีย 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

รมว.พณ/รมว.กต. กรมองคการระหวางประเทศ 

 

 

 ๓. กฎหมายท่ีไมตองประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔) แตตองเผยแพรขอมูล 
 

ลําดับ

ท่ี 
รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ผูรักษาการรวม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา  

พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รมว.พณ./รมว.กค. 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑/๒๕๖๒ เร่ือง การแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรและมาตรการ ดานสิทธิบัตรเปนกรณีพิเศษ 

ไมม ี กรมทรัพยสินทางปญญา  

(นรม.กําหนด) 

 



 

กลุมกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 


