


ประกาศรายช่ือกฎหมายและหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทําคําอธิบายและคําแปลของกฎหมาย และการเผยแพรขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑ 

ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
____________________________ 

 

๑. กรณีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามกฎหมาย 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป พ.ศ. 

1 พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน 
เพ่ือฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒๕๖๓ 

2 พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและ
จัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒๕๖๓ 

3 พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและ
จัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒๕๖๓ 

4 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง บรรษัทประกันสินเชื่อ 
อุตสาหกรรมขนาดยอม 

๒๕๖๓ 

5 พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูท่ี
กระทรวงการคลังกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒๕๖๓ 

6 พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กองทุนการออมแหงชาติ ๒๕๖๔ 
 

7 พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

๒๕๖๔ 



๒ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป พ.ศ. 

8 พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการ 
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

๒๕๖๔ 

9 พระราชกําหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน 
และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (๑) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(๒) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

2568 

10 พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือ
แกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒๕๖๕ 

11 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๕ 

12 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒๕๖๕ 
13 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ ๒๕๖๕ 

14 พระราชบัญญัติเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่ง 
พักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๕ 

15 พระราชบัญญัติทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

๒๕๖๕ 

16 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
พ.ศ. ๒๔๙๔ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๕ 

17 พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย 
 หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๕ 



๓ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป พ.ศ. 

18 พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการ
ชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการ
ปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๕ 

19 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั ๒๕๖๖ 

20 พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ๒๕๖๖ 

21 พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือความรวมมือในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ๒๕๖๖ 

22 พระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกท่ีผลิต 
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (๑) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(๒) กรมศุลกากร 

๒๕๖๖ 

23 พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

๒๕๖๖ 

24 พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

๒๕๖๗ 

25 พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ๒๕๖๗ 

26 พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพยสินเพ่ือ
ประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ ๒๕๖๗ 

27 พระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง การยาสูบแหงประเทศไทย ๒๕๖๗ 



๔ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป พ.ศ. 

28 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 

สํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

๒๕๖๗ 

29 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 

(๑) กรมธนารักษ 
 (๒) กรมบัญชีกลาง 

๒๕๖๗ 

30 พระราชบัญญัติท่ีราชพัสด ุพ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ ๒๕๖๗ 
31 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร 
๒๕๖๗ 

32 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

๒๕๖๗ 

33 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

๒๕๖๗ 

34 พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร ๒๕๖๗ 
35 พระราชกําหนดภาษีการเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ๒๕๖๗ 

36 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ๒๕๖๗ 
37 พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ๒๕๖๗ 
38 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร ๒๕๖๗ 
39 พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ๒๕๖๗ 
40 พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สถาบันคุมครองเงินฝาก ๒๕๖๗ 
41 พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

พ.ศ. ๒๕๑๗ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ๒๕๖๗ 



๕ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป พ.ศ. 

42 พระราชบัญญัติหามนําของท่ีมีการแสดงกําเนิดเปนเท็จ
เขามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร ๒๕๖๗ 

43 พระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
และสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

๒๕๖๘ 

44 พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแก 
ผูประกอบวิสาหกิจท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (๑) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(๒) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

๒๕๖๘ 

45 พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการ
จายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๘ 

46 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๘ 

47 พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๒๕๖๘ 

48 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๘ 
49 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ๒๕๖๘ 

50 พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

๒๕๖๘ 

51 พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

๒๕๖๘ 



๖ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป พ.ศ. 

52 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

๒๕๖๘ 

53 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  
พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ๒๕๖๘ 

54 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา 
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารเพ่ือการสงออก 
และนําเขาแหงประเทศไทย 

๒๕๖๘ 

55 พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย  
พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ๒๕๖๘ 

56 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ๒๕๖๘ 

57 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห ๒๕๖๘ 

58 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ๒๕๖๘ 

59 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ๒๕๖๘ 

60 พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ๒๕๖๘ 

61 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต ๒๕๖๘ 
62 พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ๒๕๖๘ 
63 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

๒๕๖๘ 



๗ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป พ.ศ. 

64 พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (๑) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(๒) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา 29 (2) 

ไมตองทําคําอธิบายและคําแปล 
65 พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

แกผูท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์

ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  
แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย

และกฎเกณฑ 
66 ประมวลรัษฎากร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์

ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) (๖)  
แตตองจัดทําคําอธิบาย 

และคําแปล และเผยแพรขอมูล 
67 พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือ

การวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

68 พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือ
เสริมสรางความม่ันคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

69 พระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญ 
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 
๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 



๘ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป พ.ศ. 

70 พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพ่ือใชจายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

71 พระราชบัญญัติกําหนดวิธีการระงับการคากําไร 
เกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

72 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

73 พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของคณะมนตรี 
ความรวมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

74 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (๑) กรมธนารักษ 
(๒) ธนาคารแหงประเทศไทย 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

75 พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวน
ธนบัตรออกใช พ.ศ. ๒๔๙๘ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 



๙ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป พ.ศ. 

76 พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

77 พระราชกําหนดถอนคืนเหรียญกษาปณชนิดทองขาว  
ราคาหาบาท ลักษณะเกาเหลี่ยม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

78 พระราชกําหนดยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการ
เก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

79 พระราชบัญญัติยกเวนเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และ
ความรับผิดทางอาญา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการ
เก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

80 พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

81 พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 
ท่ีอยูอาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 



๑๐ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป พ.ศ. 

82 พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย 
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

83 พระราชบัญญัติวาดวยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝาย
สรรพากรฉะเพาะกาลเนื่องจากพระราชบัญญัต ิ 
ปประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

84 พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

85 พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุน
การเงินและธนาคารระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (๑) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 (๒) ธนาคารแหงประเทศไทย 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

86 พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับ 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

87 พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคม
พัฒนาการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 



๑๑ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป พ.ศ. 

88 พระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติ 
บางประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุน
การเงินระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (๑) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 (๒) ธนาคารแหงประเทศไทย 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

89 พระราชกําหนดโอนสินทรัพยบางสวนในบัญชีสํารอง
พิเศษตามกฎหมายวาดวยเงินตรา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

90 พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือและฟนฟู 
ผูประกอบธุรกิจ ท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 1 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (1) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(2) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(3) บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม 

๒๕๖6 

91 พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน 
เพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม  
พ.ศ. 2564 2 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒๕๖6 

  

                                                           
1 เพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายช่ือกฎหมายและหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย การจัดทําคําอธิบายและคาํแปล 
ของกฎหมาย และการเผยแพรขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑ ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 
2 เพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายช่ือกฎหมายและหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย การจัดทําคําอธิบายและคาํแปล 
ของกฎหมาย และการเผยแพรขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑ ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 



๑๒ 

 

2. กรณีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการรวมกับหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป ๒๕๖๘ 

1 พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน 
เพ่ือการเกษตรกรรม 

๒๕๖๔ 

2 พระราชบัญญัติมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ี
เพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมการคาตางประเทศ ๒๕๖๕ 

3 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

(๑) กรมการพัฒนาธุรกิจการคา 
(๒) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

๒๕๖๕ 

4 พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการ
อุดหนุน 
ซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย 

กรมการคาตางประเทศ ๒๕๖๖ 

5 พระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

(๑) สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 
(๒) กรมการปกครอง 

๒๕๖6 

6 พระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ๒๕๖๗ 

7 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง ๒๕๖๗ 

8 พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามา 
ในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมการคาตางประเทศ ๒๕๖๗ 



๑๓ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป ๒๕๖๘ 

9 พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑ และสิ่งท่ีใชในการ
สงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย 

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
 ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และพลังงานทหาร 

๒๕๖๗ 

10 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ๒๕๖๗ 

11 พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 
๒๔๙๔ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

การทาเรือแหงประเทศไทย ๒๕๖๘ 

12 พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

การรถไฟแหงประเทศไทย ๒๕๖๘ 

13 พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงานอัยการสูงสูด ๒๕๖๘ 

14 พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

(๑) สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 
(๒) กรมการปกครอง 

๒๕๖๘ 

15 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนสง
ขามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(๑) กรมศุลกากร  
(๒) กรมการขนสงทางบก 

(๓) กรมการปกครอง 

๒๕๖๘ 

16 พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน 
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ๒๕๖๘ 



๑๔ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป ๒๕๖๘ 

17 พระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพ่ิม
และภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกราชการสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ๒๕๖๘ 

18 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 

 

๒๕๖๘ 

19 พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ๒๕๖๘ 

20 พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการรบ 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

(๑) กรมบัญชีกลาง 
(๒) กรมการปกครอง 

๒๕๖๘ 

21 พระราชบัญญัติใหบําเหน็จในการปราบปราม 
ผูกระทําความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

(๑) กรมบัญชีกลาง 
 (๒) กรมศุลกากร 

๒๕๖๘ 

22 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘  
ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 

(๑) กรมเจาทา 
(๒) กรมการปกครอง 
(๓) กรมทรัพยากรน้าํ 

(4) ธนาคารแหงประเทศไทย 

๒๕๖๘ 

23 พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสถาบัน
ประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) (๖)  



๑๕ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป ๒๕๖๘ 

แตตองจัดทําคําอธิบาย 
และคําแปล และเผยแพรขอมูล 

 
24 พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักงาน

ผูแทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) (๖)  

แตตองจัดทําคําอธิบาย 
และคําแปล และเผยแพรขอมูล 

25 พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานัก
งานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) (๖)  

แตตองจัดทําคําอธิบาย 
และคําแปล และเผยแพรขอมูล 

26 พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับ 
กองทุนรวมเพ่ือสินคาโภคภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(๑) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 (๒) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) (๖)  

แตตองจัดทําคําอธิบาย 
และคําแปล และเผยแพรขอมูล 

27 พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคาร  
เพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) (๖)  

แตตองจัดทําคําอธิบาย 
และคําแปล และเผยแพรขอมูล 

28 พระราชบัญญัติการใหสิทธิแกผูสมัครเปนสมาชิก 
ของกองทุนการออมแหงชาติบางกรณีและการโอนเงิน
จากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุน
การออมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

กองทุนการออมแหงชาติ ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 



๑๖ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป ๒๕๖๘ 

29 พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซ้ือขายสินคา
เกษตรลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

30 พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณใน
ระหวางเวลาประกาศใชกฎอัยการศึกตามคําสั่งของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๑  
ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

กรมการปกครอง ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

 

  



๑๗ 

 

3. กรณีนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและหนวยงานอ่ืนของรัฐ และกฎหมายทีน่ายกรัฐมนตรี 
เปนผูรักษาการรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบไวแลว 
 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป ๒๕๖๘ 

1 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ 

(นรม.กําหนด) 

๒๕๖๖ 

2 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 
(นรม.กําหนด) 

๒๕๖๖ 

3 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นรม.กําหนด) 

๒๕๖๖ 

4 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย 

กรมกิจการผูสูงอายุ 
 (นรม.กําหนด) 

๒๕๖๖ 

5 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

องคการกระจายเสียง 
และแพรภาพสาธารณะ 

 (นรม.กําหนด) 

๒๕๖๖ 

6 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงบประมาณ 
 (นรม.กําหนด) 

 

๒๕๖๗ 



๑๘ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป ๒๕๖๘ 

7 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 (นรม.กําหนด) 

๒๕๖๗ 

8 พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

(๑) กรมการปกครอง 
 (๒) กรมศุลกากร 
 (นรม.กําหนด) 

๒๕๖๘ 

9 พระราชบัญญัติการดํารงตําแหนงในทางการเมืองของ
ขาราชการ กรรมการ พนักงานสวนทองถ่ิน และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

10 พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด 
บําเหน็จและบํานาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 (นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

11 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕  
พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

12 พระราชบัญญัติวาดวยเหรียญเฉลิมพระเกียรติ 
และเหรียญท่ีระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

 



๑๙ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป ๒๕๖๘ 

13 พระราชบัญญัติลางมลทินในโอกาสครบ ๒๕  
พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 (นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

14 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัย 
 พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

15 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

16 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัย 
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

17 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัย 
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๕๒๙ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

18 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 



๒๐ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป ๒๕๖๘ 

19 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

20 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

21 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

22 พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกในการเสด็จ 
พระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป  
พ.ศ. ๒๕๐๔ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

23 พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

24 พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 



๒๑ 

 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป ๒๕๖๘ 

25 พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 
๒๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๒๕ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

26 พระราชบัญญัติเหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๑๔ นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

27 รวมกฎหมายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงบประมาณ 
 (นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

28 รวมกฎหมายงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําป
งบประมาณ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงบประมาณ 
 (นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

29 รวมกฎหมายโอนงบประมาณ นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงบประมาณ 
 (นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

30 พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุมกันสําหรับ
องคการระหวางประเทศและการประชุมระหวาง
ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

กรมองคการระหวางประเทศ  
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) (๖)  

แตตองจัดทําคําอธิบาย 
และคําแปล และเผยแพรขอมูล 



๒๒ 

 

4. รายช่ือกฎหมายทีน่ายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการและกฎหมายที่ไมมีผูรักษาการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
เปนหนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

ท่ี ช่ือกฎหมาย ผูรักษาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ภายในป ๒๕๖๘ 

1 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ท่ี ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาท่ีดินเพ่ือใชประโยชน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ไมมี (๑) การนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย 
(๒) กรมธนารักษ  
(นรม.กําหนด) 

๒๕๖๕ 

2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี   
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

นายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๖ 

3 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(นรม.กําหนด) 

๒๕๖๖ 

4 พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการ 
 หรือหนวยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ไมมี สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(นรม.กําหนด) 

๒๕๖๘ 

5 ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๘๒/๒๕๕๗  
เรื่อง เงินชวยเหลือผูซ่ึงออกจากราชการตามโครงการ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนดของกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ไมมี กรมบัญชีกลาง 
(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๔)  

แตตองเผยแพรขอมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ 

6 พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล  
 พ.ศ. ๒๔๙๖ 

นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(นรม.กําหนด) 

ยกเวนไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) (๖)  

แตตองจัดทําคําอธิบาย 
และคําแปล และเผยแพรขอมูล 
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