ขอมูลสําหรับเผยแพรในเว็บไซตกระทรวงพาณิชย
และเว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

ประกาศรายชื่อ กฎหมายและหนว ยงานที่รั บผิ ดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย การจัดทําคําอธิ บายและคํ าแปลของกฎหมาย และการเผยแพรขอมูล กฎหมายและกฎเกณฑ
ตามพระราชบั ญญั ติหลั กเกณฑการจั ดทํ าร างกฎหมายและการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิช ย เปนผูรักษาการตามกฎหมาย
๑. กฎหมายที่ตองประเมิ นผลสัมฤทธิ์ จัดทําคําอธิบายและคํ าแปล และเผยแพรขอมูล
ลําดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผูรักษาการ/
ผูรักษาการรวม
รมว.พณ./รมว.กษ.

หนวยงานที่รับผิ ดชอบ

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์
แลวเสร็จ
2565

1

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห เกษตรกร พ.ศ. 2554

2

พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560

รมว.พณ.

3

พระราชบั ญญั ติ การควบคุ ม สิน คา ที่ เกี่ย วขอ งกั บการแพร ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2562

รมว.พณ.

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
สํานักงานคณะกรรมการ
การแขงขันทางการคา
กรมการคาตางประเทศ

4

พระราชบัญญัติการคาขาว พ.ศ. ๒๔๘๙

รมว.พณ./รมว.มท.

กรมการคาภายใน

2567

5

พระราชบั ญญั ติ การตอบโต การทุ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง
สินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒

รมว.พณ./รมว.กค.

กรมการคาตางประเทศ

2566

6

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓

รมว.พณ.

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

2565

2568
2568

ผูรักษาการ/
ผูรักษาการรวม
รมว.พณ.

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์
แลวเสร็จ
2564

รมว.พณ.

กรมทรัพยสินทางปญญา

2568

รมว.พณ./รมว.กค.

กรมการคาตางประเทศ

2567

รมว.พณ.

กรมการคาภายใน

2567

พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส งอ อกไปนอ กราชอาณาจั ก ร
ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ และสิ่งที่ใชในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕

รมว.พณ./รมว.กห./
รมว.กค.

2567

12

พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๕

รมว.พณ/รมว.มท.

กรมการอุตสาหกรรมทหาร
และ ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและ
พลังงานทหาร
กรมการคาภายใน

2567

13

พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕

กรมทรัพยสินทางปญญา

2568

14

พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓

รมว.พณ./รมว.กษ./
รมว.สธ.
รมว.พณ.

กรมทรัพยสินทางปญญา

2568

15

พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖

รมว.พณ.

กรมทรัพยสินทางปญญา

2568

16

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔

รมว.พณ.

กรมทรัพยสินทางปญญา

2568

17

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙

รมว.พณ.

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

2564

ลําดับที่

รายชื่อกฎหมาย

7

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ ของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒

8

พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘

9

พระราชบั ญ ญั ติ การส งอ อ ก ไปน อ ก และการนํ าเข า ม า
ในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒

10

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘

11

หนวยงานที่รับผิ ดชอบ

ลําดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผูรักษาการ/
ผูรักษาการรวม
รมว.พณ.

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์
แลวเสร็จ
2566

รมว.พณ./รมว.กค.

กรมการคาตางประเทศ

2565

หนวยงานที่รับผิ ดชอบ

18

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕

19

พระราชบั ญญั ติม าตรการปกป องจากการนํ าเขาสิ นค าที่ เพิ่ มขึ้ น
พ.ศ. ๒๕๕๐

20

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓

รมว.พณ.

กรมการคาตางประเทศ

2564

21

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

รมว.พณ.

กรมการคาภายใน

2567

22

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 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

พระราชบั ญ ญั ติ สภาผู สง สิ น ค า ทางเรื อ แห งประเทศ 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

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

รมว.พณ./รมว.กค.

(1) กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(2) สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

2565

29

พระราชบั ญญัติ ให บํา เหน็ จในการปราบปรามผู กระทํ าความผิ ด

รมว.พณ./รมว.มท./

(1) กรมบัญชีกลาง

2568

ลําดับที่

รายชื่อกฎหมาย
พุทธศักราช ๒๔๘๙

30

พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙

31

พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗

32

33

ผูรักษาการ/
ผูรักษาการรวม
รมว.กค.
รมว.พณ.

หนวยงานที่รับผิ ดชอบ
(2) กรมศุลกากร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

รมว.พณ./รมว.กษ./รมว. สํานักงานคณะกรรมการ
อก.
ออยและน้ําตาลทราย
พระราชบั ญญัติ กําหนดความผิดเกี่ ยวกั บหา งหุนส วนจดทะเบีย น
ไมมี
(1) กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หางหุ นสวนจํา กัด บริษั ทจํา กัด สมาคม และมูลนิ ธิพ.ศ. ๒๔๙๙
(2) กรมการปกครอง
(เฉพาะหม วด ๑ ความผิ ด เกี่ ย วกั บห า งหุ น ส วนจด ทะเบี ย น
(นรม.กําหนด)
หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด)
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2515

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

กําหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์
แลวเสร็จ

(๑) กรมเจาทา
(๒) กรมการปกครอง
(๓) กรมทรัพยากรน้ํา

2568
2567
2567

2568

๒. กฎหมายที่ไมตองประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖) แตตองจัดทําคําอธิ บายและคําแปล และเผยแพรขอมูล
ลําดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผูรักษาการ/ผูรักษาการร วม

หนวยงานทีร่ ับผิ ดชอบ

1.

พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการการคาโลก พ.ศ. ๒๕๓๗

รมว.พณ./รมว.กต.

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

พระราชบัญญั ติ คุ ม ครองการดํ า เนิ น งานของบรรษัทประกั น ต อแห งเอเชี ย
พ.ศ. ๒๕๓๔

รมว.พณ/รมว.กต.

กรมองคการระหวางประเทศ

๓. กฎหมายที่ไมตองประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔) แตตองเผยแพรขอมูล
ลําดับ
รายชื่อกฎหมาย
ที่
1. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสิ นคาเกษตรลวงหนา
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
2. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรและมาตรการ ดานสิทธิบัตรเปนกรณีพิเศษ

ผูรักษาการ/ผูรักษาการร วม

หนวยงานทีร่ ับผิ ดชอบ

รมว.พณ./รมว.กค.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย

ไมมี

กรมทรัพยสินทางปญญา
(นรม.กําหนด)

กลุมกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

