
ประกาศรายช่ือกฎหมายและหนวยงานที่รับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย การจัดทําคําอธิบายและคําแปลของกฎหมาย และการเผยแพรขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑ 

ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
กรณีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามกฎหมาย 

_____________ 
 

1. กฎหมายที่ตองประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทําคําอธิบายและคําแปล และเผยแพรขอมูล 

ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ 
ผูรักษาการรวม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดเวลาการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์แลวเสร็จ 

1. พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู 
เพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2541 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 
พ.ศ. 2563 

2. พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู 
เพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 
พ.ศ. 2563 

3. พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูท่ีกระทรวงการคลัง
กูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2555 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 
พ.ศ. 2563 

4. พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือฟนฟูและ
เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2563 

5. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
พ.ศ.2534  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม 

พ.ศ. 2563 

6. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม 

พ.ศ. 2563 



2 
 
ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดเวลาการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์แลวเสร็จ 
7. พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย 

เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2564 

8. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2564 

9. พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2564 

10. พระราชบัญญัติใหสิทธิแกผูสมัครเปนสมาชิกของกองทุนออม
แหงชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคม 
ในกรณีชราภาพไปยังกองทุนออมแหงชาติ พ.ศ. 2558  

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
กองทุนการออมแหงชาติ 

 
พ.ศ. 2564 

11. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2594 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2565 

12. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2565 

13. พระราชบัญญัติเงินเดือนของขาราชการผู ถูกสั่งพักราชการ  
พ.ศ. 2502 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2565 

14. พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาท่ี
มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
กรมบัญชีกลาง 

 
พ.ศ. 2565 
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ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดเวลาการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์แลวเสร็จ 

15. พระราชบัญญั ติส ง เคราะห ข า ร าชการผู ไ ด รั บ อันตราย 
หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2565 

16. พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2565 

17. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้ ส าธารณะ พ.ศ .  2548  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2565 

18. พระราชบัญญัติทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2565 

19.  
 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

- กรมบัญชีกลาง/ 
- สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง/ 
- สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ/ 
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

 
 

พ.ศ. 2566 

20. พระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินค าส งออกท่ีผลิต 
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง - กรมศุลกากร 
- สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 

พ.ศ. 2566 

21. พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาล 
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากร
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2560 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
- กรมสรรพากร 
- สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
พ.ศ. 2566 



4 
 
ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดเวลาการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์แลวเสร็จ 

22. พระราชบัญญัติการดูและผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2566 

23. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
พ.ศ. 2558 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2566 

24. พระราชบัญญัตสิัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2566 

25. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง            - กรมธนารักษ 
- กรมบัญชีกลาง 

พ.ศ. 2567 

26. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ พ.ศ. 2567 

27. พระราชบัญญัติประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือประโยชน 
แหงรัฐ พ.ศ. 2562 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ พ.ศ. 2567 

28. พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพกร พ.ศ. 2567 

29. พระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพกร พ.ศ. 2567 

30. พระราชกําหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2526 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพกร พ.ศ. 2567 

31. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2461 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2567 



5 
 
ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดเวลาการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์แลวเสร็จ 
32. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร พ.ศ. 2567 

33. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร พ.ศ. 2567 

34. พระราชบัญญัติหามนําของท่ีมีการแสดงกําเนิดเปนเท็จเขามา  
พ.ศ. 2481 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร พ.ศ. 2567 

35. พระราชบัญญัตสิถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2567 

36. พระราชบัญญัตภิาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง/
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2567 

37. พระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง การยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. 2567 

38. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
พ.ศ. 2509 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
การเกษตร 

พ.ศ. 2567 

39. พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2567 

40. พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2567 

41. พระราชกําหนดกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิ ทัล  
พ.ศ. 2561  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2567 



6 
 
ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดเวลาการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์แลวเสร็จ 
42. พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2567 

43. พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2567 

44. พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2568 

45. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
กรมบัญชีกลาง 

 
พ.ศ. 2568 

46. พระราชบัญญัติวิธีการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
มาตรา 6 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2568 

47. พระราชบัญ ญัติ ก า ร ร ว มล ง ทุนระหว า ง รั ฐ และ เอกชน  
พ.ศ. 2562 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2568 

48. พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและการบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2568 

49. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2568 

50. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห  พ.ศ.  2496  
และท่ีแกไขเพ่ิม 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 
พ.ศ. 2568 



7 
 
ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดเวลาการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์แลวเสร็จ 

51. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง/
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2568 

52.  
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ประเมินผลสัมฤทธิ์
เรียบรอยแลว อยูระหวาง

การพิจารณาของ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

53.  
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ประเมินผลสัมฤทธิ์
เรียบรอยแลว อยูระหวาง

การพิจารณาของ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

54. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

การทบทวนผลสัมฤทธิ์จะ
ไปดําเนินการในสวนของ
กฎหมายระดับอนุบัญญัติ 

55.  
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2485 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

มิ ไ ด แ จ ง กํ า ห น ด เ ว ล า
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 

56.  
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

มิไดแจงกําหนดเวลา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 
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ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดเวลาการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์แลวเสร็จ 

57.  
พระราชกําหนดบริษัทบริหารสนิทรพัย พ.ศ. 2541 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

มิไดแจงกําหนดเวลา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 

58.  
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

มิไดแจงกําหนดเวลา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 

59.  
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

มิไดแจงกําหนดเวลา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 

60.  
พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. 2560 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

มิไดแจงกําหนดเวลา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 
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2. กฎหมายท่ีไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 29 (3) (5) และ (6) แตตองจัดทําคําอธิบายและคําแปล และเผยแพรขอมูล 

ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ 
ผูรักษาการรวม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ประมวลรัษฎากร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพกร 

2. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวางประเทศ  
พ.ศ. 2494 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง - สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
- ธนาคารแหงประเทศไทย 

3. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ พ.ศ. 2503 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

4. พระราชบัญญัตใิหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. 2509 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

5. พระราชบัญญัตใิหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุน
การเงินระหวางประเทศ พ.ศ. 2514 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

6. พระราชบัญญัตคุิมครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

7. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเอเชีย 
พ.ศ. 2559 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

8. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน 

9. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
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ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ 

ผูรักษาการรวม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

10. พระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง บ ร ร ษั ท ป ร ะ กั น สิ น เ ชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม 

11.  
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํ านั ก งานคณะกรรมการ
กํ า กั บ แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

12. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารเพ่ือการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย 
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3. กฎหมายท่ีไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 29 (1) (2) และ (4) แตตองเผยแพรขอมูล 

ลําดับท่ี รายช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ/ 
ผูรักษาการรวม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. พระราชบัญญัติยกเวนเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร 

2. พระราชกําหนดยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  
พ.ศ. 2558 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร 

3. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  - กรมธนารักษ 
- ธนาคารแหงประเทศไทย 

4. พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 

5. พระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุน
การเงินระหวางประเทศ พ.ศ. 2514 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 

6. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523  
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 

7. พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 

8. พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูท่ีกระทรวงการคลังกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 

9. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวางประเทศ  
พ.ศ. 2494 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 

 


