
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ให้อํานาจปฏิบัติการ 

เกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ 

   
 

ในพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รังสิต กรมพระชัยนาทนเรนทร 
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 
เป็นปีที่ ๖ ในรชักาลปัจจุบัน 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายให้อํานาจเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศและธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ ซึ่งประเทศไทยเป็น
สมาชิก 

 
พระมหากษัตริย์โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับ

กองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุนการเงิน” หมายความว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
“ธนาคารระหว่างประเทศ” หมายความว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะ

และวิวัฒนาการ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“องค์การตัวแทน” หมายความว่า องค์การการเงินและการคลังที่รัฐมนตรีแต่งต้ังให้

เป็นองค์การตัวแทนตามข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศและข้อตกลงว่าด้วยธนาคาร
ระหว่างประเทศ เพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นผู้ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที่ ๖/หน้า ๑๖/๑๖ มกราคม ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“สิทธิซื้อส่วนสํารอง”๒ หมายความว่า สิทธิของประเทศไทยในการซื้อส่วนสํารอง
จากกองทุนการเงินตามเงื่อนไขแห่งข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

 
มาตรา ๔๓  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกต๋ัวสัญญาใช้เงินคลังแทนเงินตราไทยให้แก่

ธนาคารระหว่างประเทศ แต่จํานวนเงินในตั๋วทั้งสิ้นที่คงอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่เกินจํานวนเงิน
ลงทุนที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราไทยให้แก่ธนาคารระหว่างประเทศ 

ต๋ัวสัญญาใช้เงินคลังที่ออกตามความในวรรคหนึ่ง ต้องเป็นต๋ัวเปลี่ยนมือไม่ได้ มี
ข้อกําหนดไม่ให้คิดดอกเบี้ยและเป็นต๋ัวชนิดใช้เงินเมื่อทวงถาม 

เมื่อได้รับทวงถามให้ใช้เงินตามต๋ัวสัญญาใช้เงินคลัง ให้รัฐมนตรีมีอํานาจจ่ายเงินตาม
จํานวนที่ได้รับทวงถามให้ใช้นั้น 

 
มาตรา ๔ ทวิ๔  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจออกต๋ัวสัญญาใช้เงินชนิด

เปลี่ยนมือไม่ได้ มีข้อกําหนดไม่ให้คิดดอกเบ้ียและเป็นต๋ัวชนิดใช้เงินเมื่อทวงถาม เพื่อการชําระเงินแก่
กองทุนการเงินแทนเงินตราไทย รวมทั้งเพื่อแทนตั๋วสัญญาใช้เงินคลังที่รัฐมนตรีได้ออกให้แก่กองทุน
การเงินไปก่อนแล้วตามพระราชบัญญัตินี้และยังมิได้ใช้เงินตามต๋ัวนั้นในขณะที่มาตรานี้ใช้บังคับด้วย 

 
มาตรา ๕  ในทันทีที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลัง เพื่อทดแทนเงินซึ่งได้จ่ายไปตาม

งบประมาณแผ่นดิน ไม่ว่าเงินนั้นกองทุนการเงินหรือธนาคารระหว่างประเทศจะได้รับแล้วหรือไม่ ให้
นําเงินซึ่งไม่ต้องจ่ายเพราะการออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังแทนนั้นส่งเข้าบัญชีเงินคงคลัง 

บัญชีเงินคงคลังตามความในวรรคก่อนหมายความถึงบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

 
มาตรา ๕ ทวิ๕  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจถือประโยชน์จากสมาชิกภาพในธนาคารระหว่าง

ประเทศทําการแทนรัฐบาลเพื่อกู้เงินและค้ําประกันการกู้เงินของรัฐบาลหรือองค์การของรัฐบาลจาก
ธนาคารระหว่างประเทศตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่จะตกลงกัน 

การกู้เงินดังกล่าวจะเป็นผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ 
บทบัญญัติมาตรานี้ ให้ใช้บังคับแก่การกู้เงินและการค้ําประกันการกู้เงินซึ่งได้กระทํา

ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๙๘ เป็นต้นไป 
 

                                                 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว่า “สิทธิซ้ือส่วนสํารอง” เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๔ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช 

๒๕๑๕ 
๕ มาตรา ๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคาร

ระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕ ตรี๖  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจถือประโยชน์และรับภาระจาก
สมาชิกภาพแห่งกองทุนการเงินในนามของรัฐบาลในการดําเนินธุรกรรมทุกประการเกี่ยวกับบัญชี
ทั่วไปของกองทุนการเงิน รวมตลอดถึงการชําระเงินลงทุน ผลประโยชน์ ภาระค่าใช้จ่าย และผลกําไร
หรือขาดทุนเนื่องจากการปฏิบัติในการนี้ทั้งสิ้นให้ตกเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เพื่อประโยชน์แห่งวรรคหนึ่ง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจ่ายคืนแก่รัฐบาลซึ่งทองคํา
เฉพาะส่วนที่มิใช่สินทรัพย์อันเป็นทุนสํารองเงินตราและเงินตราไทย ที่ได้จ่ายแก่กองทุนการเงินเป็น
การชําระเงินลงทุนไปแล้วก่อนวันที่มาตรานี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๕ จัตวา๗  ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ว่าการของประเทศไทย

ในกองทุนการเงินโดยตําแหน่ง ส่วนผู้ว่าการสํารองของประเทศไทยในกองทุนการเงินให้รัฐมนตรีเป็นผู้
แต่งต้ัง 

 
มาตรา ๕ เบญจ๘  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในการใช้

สิทธิออกเสียงและดําเนินการตามข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินเกี่ยวกับบัญชีทั่วไป แล้วเสนอผลของ
การนั้นให้รัฐมนตรีทราบ ในกรณีที่เป็นการผูกพันนโยบายเศรษฐกิจของประเทศตามเงื่อนไขการใช้
ทรัพยากรของกองทุนการเงินหรือในกรณีที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญอื่น ๆ ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
ก่อน 

 
มาตรา ๕ ฉ๙  ในกรณีที่ประเทศไทยมีสิทธิซื้อส่วนสํารองได้เป็นจํานวนเท่าใด ให้

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจออกใบสําคัญสิทธิซื้อส่วนสํารองไม่เกินจํานวนนั้นเพื่อส่งเข้าทุน
สํารองเงินตราตามความจําเป็นได้  ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบสําคัญสิทธิซื้อส่วนสํารองที่ได้ออกตามวรรคหนึ่ง ต้องมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่า
สิทธิซื้อส่วนสํารองที่ประเทศไทยถืออยู่ หักด้วยมูลค่าของทองคํา สินทรัพย์ต่างประเทศและสิทธิพิเศษ
ถอนเงินที่นําส่งสมทบกองทุนการเงิน 

 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ังองค์การตัวแทนและพนักงานเจ้าหน้าที่ การ

แต่งต้ังให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๗  องค์การตัวแทนมีอํานาจหน้าที่เก็บและรวบรวมสถิติใด ๆ อันจําเป็นใน

การปฏิบัติตามข้อผูกพันในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของกองทุนการเงินและธนาคารระหว่าง

                                                 
๖ มาตรา ๕ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช 

๒๕๑๕ 
๗ มาตรา ๕ จัตวา เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๘ มาตรา ๕ เบญจ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๙ มาตรา ๕ ฉ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้อํานาจปฏิบัติการ

เกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประเทศ และเพื่อการนี้ให้มีอํานาจเรียกร้องให้บุคคลใด ๆ ย่ืนรายการแสดงข้อความและตัวเลขอัน
เกี่ยวแก่สถิติใด ๆ ได้ 

ในกรณีที่บุคคลทําการร่วมกันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน องค์การ
ตัวแทนอาจเรียกร้องให้ห้างหุ้นส่วนนั้นยื่นรายการสําหรับกิจการของห้างหุ้นส่วน ในกรณีเช่นว่านี้ถ้า
ห้างหุ้นส่วนนั้นมีผู้จัดการ ให้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคําเรียกร้องตกอยู่แก่ผู้จัดการ ถ้าไม่ปรากฏตัว
ผู้จัดการ ให้ตกแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

คําเรียกร้องให้ ย่ืนรายการ จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแก่บุคคลท่ัวไปท่ี
เกี่ยวข้อง หรือจะทําเป็นหนังสือส่งถึงบุคคลใดโดยเฉพาะก็ได้ 

 
มาตรา ๘  การเรียกร้องให้ย่ืนรายการตามความในมาตรา ๗ ให้กระทําได้เฉพาะใน

เรื่องต่อไปนี้ และเรื่องที่รัฐมนตรีประกาศตามความในมาตรา ๙ 
(๑) ปริมาณทองคําและเงินปริวรรตต่างประเทศ ที่บุคคล องค์การธนาคาร และ

องค์การการเงินถืออยู่ในประเทศและต่างประเทศ 
(๒) การผลิตทองคํา 
(๓) ทองคําที่ส่งออกและนําเข้าในราชอาณาจักรแยกตามประเทศต้นทางและ

ปลายทาง 
(๔) สินค้าที่ส่งออกและนําเข้าทั้งสิ้นและราคาแยกตามประเทศต้นทางและปลายทาง 
(๕) ดุลชําระเงินระหว่างประเทศรวมทั้งการค้าด้วยสิ่งของและบริการ การทําความ

ตกลงเกี่ยวกับทองคําและเงินลงทุน และการอื่น 
(๖) การลงทุนหาผลประโยชน์ระหว่างประเทศ คือ การลงทุนหาผลประโยชน์ภายใน

ราชอาณาจักร โดยผู้ลงทุนหาผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ และการลงทุนหาผลประโยชน์ใน
ต่างประเทศโดยผู้ลงทุนหาผลประโยชน์อยู่ในราชอาณาจักร 

(๗) รายได้ของชาติ 
(๘) ดัชนีราคา คือดัชนีของราคาสินค้าในตลาดขายส่งและขายปลีก และราคาสินค้า

ส่งออกนอกและนําเข้าในราชอาณาจักร 
(๙) อัตราซื้อและขายเงินตราต่างประเทศ 
 
มาตรา ๙  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเรื่องที่จะให้บุคคลย่ืนรายการเพิ่มเติมจากที่

ได้ระบุไว้ในมาตรา ๘ อีกได้เป็นครั้งคราวตามความจําเป็น 
การกําหนดเรื่องที่จะให้บุคคลย่ืนรายการและตัวเลขตามความในวรรคก่อน ให้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๐  คําเรียกร้องให้ย่ืนรายการต้องระบุแบบซึ่งจะให้ผู้ถูกเรียกร้องกรอก

ข้อความและตัวเลข กับทั้งต้องกําหนดระยะเวลาที่จะต้องยื่น และระบุสถานที่ที่จะยื่นหรือผู้ที่จะรับ
รายการนั้นด้วย และจะกําหนดให้ย่ืนเป็นครั้งคราวหรือเป็นการประจําตามระยะเวลาก็ได้ แต่ต้อง
กําหนดเวลาพอสมควรเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ย่ืนรายการปฏิบัติการตามคําเรียกร้องนั้นได้ด้วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๑  คําเรียกร้องให้ย่ืนรายการตามความในมาตรา ๗ วรรคท้ายนั้น เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ดี เมื่อได้ส่งถึงบุคคลใดโดยได้นําส่งแก่บุคคลนั้นเองหรือส่งแก่ผู้ใดที่
มีอายุเกินยี่สิบปีซึ่งอยู่อาศัย หรือทํางานในบ้านเรือน หรือที่สํานักทําการงานที่ปรากฏว่าเป็นของ
บุคคลนั้นแล้วก็ดี ให้ถือว่าบุคคลผู้มีหน้าที่ย่ืนรายการได้ทราบแล้ว 

 
มาตรา ๑๒  ผู้ใดทําสัญญากับธนาคารหรือบุคคลอ่ืนใดที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงิน

ปริวรรตต่างประเทศ ผู้นั้นต้องแสดงเป็นหนังสือซึ่งข้อความและตัวเลขแก่ธนาคาร หรือบุคคลอื่นนั้น
ตามความจําเป็นที่ธนาคารหรือบุคคลอ่ืนนั้นจําต้องยื่นรายการตามความในมาตรา ๗ 

ผู้มีหน้าที่แสดงข้อความและตัวเลขตามความในวรรคก่อน ไม่จําต้องยื่นรายการตาม
มาตรา ๗ 

 
มาตรา ๑๓  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความหรือตัวเลขที่

ปรากฏในรายการใดเป็นเท็จ หรือขาดตกบกพร่อง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้บุคคลผู้ย่ืนหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอ่ืนที่เชื่อว่ามีความรู้เกี่ยวกับข้อความหรือตัวเลขนั้นมาให้ถ้อยคําหรือแสดง
สมุดบัญชีหรือเอกสารประกอบตามความต้องการ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในสถานที่
ใด ๆ ในระหว่างเวลากลางวันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความหรือตัวเลขนั้นได้ ผู้ครอบครอง
สถานที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปนั้นจะต้องให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

 
มาตรา  ๑๔   ข้อความและตัว เลขที่ปรากฏในรายการที่ ย่ืนตามความใน

พระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือที่ธนาคารหรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินปริวรรตต่างประเทศได้มาตาม
มาตรา ๑๒ ก็ดี หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาจากการตรวจสอบตามมาตรา ๑๓ ก็ดี บุคคลใดได้รู้มา
เนื่องจากตําแหน่งหน้าที่ จะนําความรู้นี้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน หรือจะนําออกเปิดเผย
โดยระบุเป็นรายบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนไม่ได้  ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติภายในวงการเกี่ยวกับ
กองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ หรือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลผู้ย่ืน
รายการ หรือผู้แสดงข้อความและตัวเลขตามมาตรา ๑๒ หรือที่จําเป็นต้องเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่
การสอบสวนหรือพิจารณาคดีซึ่งมีผู้ต้องหาหรือจําเลยในการกระทําผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕  สัญญาว่าด้วยการปริวรรตอันเกี่ยวด้วยเงินตราของประเทศใดที่เป็น

สมาชิกแห่งกองทุนการเงิน หากขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินของประเทศนั้น
ที่ใช้อยู่หรือตราขึ้นอันสอดคล้องกับข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใน
ประเทศไทย 

ในกรณีเป็นที่สงสัยหรือไม่ทราบว่ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ของประเทศใดประเทศหนึ่งมีอยู่อย่างไร หรือสอดคล้องกับข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศหรือไม่ ให้ถือตามที่กองทุนการเงินแจ้งมา 

 
มาตรา ๑๖  ผู้ใด โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันชอบด้วยเหตุผล ไม่ย่ืนรายการตามคํา

เรียกร้องซึ่งองค์การตัวแทนเรียกร้องให้ย่ืนตามความในพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ไม่แสดงข้อความหรือ
ตัวเลขตามความในมาตรา ๑๒ ก็ดี มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๗  ผู้ใด โดยรู้อยู่แล้ว 
(๑) เอาความเท็จมาแสดงในรายการที่ย่ืนตามคําเรียกร้องขององค์การตัวแทนซึ่ง

เรียกร้องให้ย่ืนตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เอาข้อความหรือตัวเลขอันเป็นเท็จมาแสดงต่อธนาคารหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งต้อง

แสดงตามความในมาตรา ๑๒ หรือ 
(๓) ให้ถ้อยคําเท็จ หรือแสดงสมุดบัญชีหรือเอกสารอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งปฏิบัติการตามความในมาตรา ๑๓ 
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้ง

ปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๑๘  ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งตามมาตรา ๑๓ มี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๙  ผู้ใดไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 

๑๓ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
 
มาตรา ๒๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น

บาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๒๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๔๙๘๑๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลและองค์การของ
รัฐบาล เช่น การรถไฟ และการท่าเรือ ได้เจรจากู้เงินจากธนาคารโลก เพื่อนํามาใช้จ่ายลงทุนใน
พัฒนาการทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ของประเทศ บางรายก็เจรจาเป็นผลสําเร็จแล้วต้ังแต่เดือน
สิงหาคมนี้ เช่น การรถไฟ ในการนี้จึงจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายใช้บังคับเป็นการย้อนหลังให้รัฐบาล
ดําเนินการได้โดยประจักษ์ชัดแจ้งขึ้น เพื่อให้รัฐบาลถือประโยชน์ในฐานะเป็นสมาชิกธนาคารระหว่าง
ประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการทําการกู้เงินหรือค้ําประกันการกู้เงินจากธนาคารดังกล่าว 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๑ 
 

โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า ภาระปฏิบัติการกับกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกนั้น ในส่วนใหญ่และสําคัญเป็นธุรกรรมเกี่ยวกับการธํารง
เสถียรภาพในค่าเสมอภาคของบาท และการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยปกติอยู่ในหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว สมควร
จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือประโยชน์และรับภาระจากสมาชิกภาพในกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศในนามของรัฐบาลในการดําเนินธุรกรรมทุกประการเกี่ยวกับบัญชีทั่วไปของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศได้เองโดยตรง  จําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 

ข้อ ๔  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคาร
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๒๑๑๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีได้มีพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินตรา เพื่อแก้ไขระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
และโดยที่สมควรให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกใบสําคัญสิทธิซื้อส่วนสํารองเพื่อส่งเข้าทุน
สํารองเงินตราเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราที่กําหนดขึ้นใหม่ และเนื่องจากเป็น

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒/ตอนที่ ๗๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๓/๓๑ มกราคม ๒๕๑๕ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๙/๘ มีนาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎหมายเกี่ยวด้วยเงินตราซึ่งต้องกระทําเป็นการรีบด่วนและเป็นความลับ  จึงจําเป็นต้องตราพระราช
กําหนดนี้ขึ้น 
 
ประกาศสํานักนายรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้อํานาจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๒๑๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หยก/ปรับปรุง 
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

สุพิชชา/ตรวจ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 

                                                 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๒๔ มีนาคม ๒๕๒๑ 


