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รายงานข้อมูลการจัดท าองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
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๑.  ชื่อองค์ความรู ้

องค์ความรู้การจ าแนกผูร้ักษาการตามกฎหมาย 
 
๒.  ชือ่หน่วยงานที่จัดท าองค์ความรู ้

ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
๓.  เหตุผลและความจ าเป็นในการจดัองค์ความรู้ 

ด้วยส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีภารกิจหลักที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือ การให้บริการทางวิชาการด้านกฎหมายแก่สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในวงงานด้านนิติบัญญัติ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป ซึ่งจ าเปนนอย่างยิ่งที่บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ในวงงานวุฒิสภาต้องมีองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าความรู้ที่มีนั้น
ไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยในการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าว จึงได้พิจารณาโดยเห็นถึงความส าคัญของปญญหา
เกี่ยวกับ “ผู้รักษาการตามกฎหมาย” ทั้งนี้ เนื่องจากปญจจุบันมีกฎหมายที่รัฐสภาตราออกมาบังคับใช้
เปนนจ านวนมาก ซึ่งมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรอง 
ท าให้การเข้าถึงกฎหมาย (Acess to law) ของประชาชนย่อมเปนนไปด้วยความยากล าบาก โดยเพพาะ
ในกรณีที่ต้องการจะทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเปนนผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เปนนไปตาม
กฎหมายนั้น ๆ ซึ่งหากมีองค์ความรู้ในเรื่องผู้รักษาการตามกฎหมายอย่างเปนนระบบแล้ว ก็จะสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยเพพาะในด้านการตรวจสอบหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินได้ 
เพราะในกรณีที่การปฏิบัติการตามกฎหมายใดไม่มีประสิทธิภาพหรือมีข้อบกพร่องไม่เหมาะสม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาอาจจะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย
ในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ และอาจขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเปนนรายบุคคล ซึ่งในกรณีเช่นนี้ โดยปกติย่อมเปนนหน้าที่ของรัฐมนตรี
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ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น ๆ เปนนผู้ท าหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา และประการส าคัญคือ ช่วยให้ประชาชนสามารถติดต่อกับทางราชการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากบทบัญญัติว่าด้วยผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น
ท าให้ทราบได้ทันทีว่า กระทรวงใดเปนนเจ้าของเรื่องท่ีมีอ านาจหน้าที่และปฏิบัติการให้เปนนไปตาม
กฎหมายนั้น 

ด้วยความส าคัญของเรื่องผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าในชั้น
การยกร่างกฎหมายและตรวจพิจารณากฎหมายนั้น จะมีการพิจารณาว่าการปฏิบัติการให้เปนนไปตาม
กฎหมายนั้น ๆ สมควรจะมอบให้เปนนหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดจึงจะท าให้งานด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แล้วจึงก าหนดบทบัญญัติว่าด้วยผู้รักษาการ
ตามกฎหมายตามแบบของกฎหมายต่อไป และเมื่อก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเปนนผู้รักษาการ
ตามกฎหมายแล้ว รัฐมนตรีผู้นั้นย่อมมีหน้าที่ในการควบคุมหรือก ากับให้มีการปฏิบัติการตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ ส่วนกรณีที่กฎหมายพบับใดได้ก าหนดให้มีรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงเปนนผู้รักษาการ
ให้เปนนไปตามกฎหมาย ก็เปนนหน้าที่ของรฐัมนตรีดงักล่าวที่จะด าเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ของตน โดยต้องมีการประสานงานหรือปรึกษาหารือกับกระทรวง ทบวง กรม อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความต่อเนื่องและ
เปนนระบบ รวมทั้งเปนนการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางวิชาการด้านกฎหมายแก่สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานด้านนิติบัญญัติ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป ส านักกฎหมาย จึงได้พิจารณา
ด าเนินการจัดท าหนังสือ “ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ าแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมาย)” ขึ้น 
โดยเปนนการประมวลและรวบรวมรายชื่อกฎหมายไทย อันประกอบด้วย รายชื่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชก าหนดทุกพบับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
นับตั้งแตอ่ดีตจนถงึปญจจุบัน และมีผลใช้บงัคบัอยู่ในปญจจุบนั แล้วจ าแนกกฎหมายแต่ละพบับนั้นออกเปนน
หมวดหมู่ตามผู้รักษาการตามกฎหมาย และเรียงล าดับกฎหมายในแต่ละหมวดหมู่ให้เปนนไปตามล าดับ
ตัวอักษรด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของกฎหมายแต่ละพบับที่มีประเด็นเรื่องการมีผู้รักษาการ
ตามกฎหมายร่วมกันอย่างเปนนระบบ อันเปนนองค์ความรู้ท่ีท าให้ทราบได้ทันทีว่ารัฐมนตรีเจ้าของเรื่อง
ที่มีอ านาจหน้าที่และปฏิบัตกิารให้เปนนไปตามกฎหมายนั้นคือกระทรวงใด รวมทั้งมีจ านวนกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดด้วย ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าและสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน มีความสะดวก รวดเร็ว และเปนนปญจจุบันมากที่สุด  

 
๔. ผลการด าเนินงาน 

ในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น ผู้รับผิดชอบ
ได้ด าเนินการประมวลและรวบรวมกฎหมายประเภท “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”  
“พระราชบัญญัติ” และ “พระราชก าหนด” รวมทั้ง “กฎหมายที่มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ” 
อาทิ ประมวลกฎหมาย กฎมณเฑียรบาล ประกาศหรือค าสั่งของคณะปฏิวัติ คณะปฏิรูป และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทุกพบับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานับตั้งแต่อดีตจนถึงปญจจุบัน โดยการสืบค้นข้อมูล
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จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (http:www.ratchakitcha.soc.go.th) และเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (http://www.krisdika.go.th) ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้รายชื่อของกฎหมายดังกล่าวที่เปนนปญจจุบัน
มากที่สุด และเมื่อได้ประมวลและรวบรวมรายชื่อของกฎหมายทุกพบับแล้ว ก็จะด าเนินการจัดหมวดหมู่
ของกฎหมายแต่ละพบับให้เปนนระบบ โดยจ าแนกออกเปนนหมวดหมู่ตามผู้รักษาการตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
(๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
(๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๑๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๑๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
(๑๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(๑๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(๑๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(๑๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
(๑๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(๑๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๑๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(๑๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(๒๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
(๒๑) ประธานรัฐสภา 
(๒๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๒๓) ประธานศาลฎีกา 
(๒๔) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๒๕) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
(๒๖) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๒๗) ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
(๒๘) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒๙) อัยการสูงสุด 
(๓๐) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๓๑) กฎหมายที่ไม่ปรากฏผู้รักษาการโดยเพพาะหรือไม่มีผู้รักษาการ 
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 ทั้งนี้ กฎหมายในแต่ละหมวดหมู่นั้นจะมีการเรียงล าดับกฎหมายตามตัวอักษร ก - ฮ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นคว้าด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่กฎหมายพบับใดมี “ผู้รักษาการหลายคน” ก็จะมี
หมายเหตุก ากับไว้ โดยจะน าชื่อของรัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงท่ีเปนนผู้รักษาการให้เปนนไปตามกฎหมาย 
ก าหนดไว้ในกฎหมายพบับนั้น  
  เมื่อข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว จึงได้จัดท าและเรียบเรียงล าดับส่วนประกอบ
อื่น ๆ ได้แก่ ส่วนสารบัญ  ส่วนค าน า และการจัดรูปเล่มให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเมื่อจัดท า
ต้นพบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ขอความอนุเคราะห์ส านักการพิมพ์ในการด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือ 
“ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ าแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมาย)” เพ่ือเผยแพร่แก่สมาชิกวุฒิสภา 
ผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยการพิมพ์
ครั้งแรก (เดือนมีนาคม ๒๕๕๓) ได้จัดพิมพ์ จ านวน ๓๐๐ เล่ม ส่วนการพิมพ์ครั้งต่อมาซึ่งเปนน
พบับปรับปรุง (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้เปนนปญจจุบัน
และมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ได้จัดพิมพ์ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม 
  อนึ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ใช้งานในการค้นหากฎหมายในเรื่องที่ต้องการทราบได้ด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ รวมทั้งผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าและใช้ในการอ้างอิง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้น าเอกสารข้อมูลดังกล่าวลงเผยแพร่ในเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (www.senate.go.th) อีกทางหนึ่งด้วย 
 
๕. ปัญหา/อุปสรรค 

   ในการน าองค์ความรู้การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมายไปใช้ประโยชน์นั้น ผู้ใช้ควรมี
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหรือหลักวิชาการเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย และความมุ่งหมาย
ในการก าหนดมาตรารักษาการ รวมทั้งบทบัญญัติว่าด้วยผู้รักษาการตามแบบกฎหมายด้วย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเปนนไปด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
   นอกจากนี้ ภายหลังจากการจัดท าดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ าแนกตามผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย) แล้ว ควรจะต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ว่าข้อมูลที่ได้จัดท ามีความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการหรือไม่ หรือมีข้อบกพร่องประการใด ทั้งนี้ เพ่ือที่จะได้พิจารณาปรับปรุงเอกสารและ
ฐานข้อมูลการจัดท าดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ าแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมาย) ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
ในประการส าคัญ ควรจะต้องมีการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลและกลั่นกรอง ตลอดจนปรับปรุงข้อมูล
ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วย 
 
 
 
 
 
 

http://www.senate.go.th/
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๖. บทสรุปการเรียนรู้ 

   การจัดท าองค์ความรู้การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย ของส านักกฎหมาย 
โดยอาศัยกระบวนการในการจัดการความรู้ ได้แก่ การรวบรวม จ าแนก ทบทวน และปรับปรุง 
รวมทั้งการน าความรู้มาใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์กรในประการต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑)  เปนนข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดยเพพาะอย่างยิ่งตอ่กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเปนนกลุ่มงาน
ท่ีมีภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบเกี่ยวกับงานวชิาการด้านกฎหมายในทุกดา้นของส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา รวมทั้งการให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ 

(๒) ข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา สามารถทราบถึงขอบเขตของกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการแต่ละกระทรวง หรือรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่ในการควบคุมหรือ
ก ากับให้มีการปฏิบัติการตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งเปนนเจ้าของเรื่องได้ทันที อันจะท าให้การปฏิบัติราชการ
มีเอกภาพ สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

(๓) ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงกฎหมาย โดยเพพาะในกรณีที่ต้องการ
จะทราบว่ากฎหมายพบับนั้นๆ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเปนนผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เปนนไป
ตามกฎหมาย ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(๔) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการปฏิบัติราชการ 
โดยการรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องเดียวกันโดยจ าแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมาย
ไว้ในที่เดียวกัน จะช่วยให้ผู้ใช้กฎหมายสามารถท าความเข้าใจและเข้าถึงกฎหมายที่มีอยู่เปนนจ านวนมาก
และกระจัดกระจายได้โดยง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(๕) ท าให้ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการเรียนรู้ร่วมกัน และเปนน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่ฝญงอยู่ภายในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ให้ปรากฏออกมาเปนนลายลักษณ์อักษรให้บุคคลอื่น
ได้รับทราบ อันเปนนประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานรุ่นหลังเปนนอย่างยิ่ง 
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ภาคผนวก ๑ 
ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย  

(จ าแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย 
(จ ำแนกตำมผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ส านักกฎหมาย 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 

 

 

 



ค าน า 
 

  ส ำนักกฎหมำย โดยกลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดวำง
สำรบัญกฎหมำยไทย และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในกำรสืบค้นกฎหมำย
ไทยและให้บริกำรข้อมูลดังกล่ำวแก่สมำชิกวุฒิสภำ ผู้บริหำร และข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ตลอดจนผู้สนใจโดยท่ัวไป 

  ในกำรจัดท ำหนังสือ “ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ าแนกตามผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย)” ครั้งนี้ ทำงกลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ได้ด ำเนินกำรประมวลและรวบรวมรำยชื่อ
กฎหมำยไทย อันประกอบด้วย รำยชื่อพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติ   
และพระรำชก ำหนดทุกฉบับท่ีได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๖) และมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ส่วนกฎหมำยฉบับใด
ได้ถูกยกเลิกแล้วก็จะมีหมำยเหตุก ำกับไว้ทุกฉบับ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งควำมรู้ ฐำนข้อมูล
ทำงวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมำย สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรค้นคว้ำและสืบค้นข้อมูล
อันเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติ และพระรำชก ำหนดทุกฉบับ
ได้อย่ำงครบถ้วน มีควำมสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันมำกที่สุด 

  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือ “ดัชนีสำรบัญกฎหมำยไทย (จ ำแนกตำมผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย)” ฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในด้ำนนิติบัญญัติของสมำชิกวุฒิสภำ 
คณะกรรมำธิกำร ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีสนใจ
โดยท่ัวกัน 
 
 
   ส านักกฎหมาย 
   ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 หนำ้ 

นำยกรฐัมนตร ี.....................................................................................................................  ๑  
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ..........................................................................  ๑๐ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ...........................................................................  ๑๔ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ..............................................................  ๒๔ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ....................................................  ๒๘ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ ....................  ๒๙ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์.........................................................  ๓๑ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม .........................................................................  ๓๔ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ...............................  ๓๗ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร .............................  ๓๘ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน ..........................................................................  ๓๙ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ...........................................................................  ๔๐ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ........................................................................  ๔๓ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุตธิรรม ..........................................................................  ๕๔ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ...........................................................................  ๖๐ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวฒันธรรม .......................................................................  ๖๑ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี............................................  ๖๒ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ......................................................................  ๖๓ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ .....................................................................  ๖๗ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม ...................................................................  ๗๐ 
ประธำนรัฐสภำ ...................................................................................................................  ๗๒ 
ประธำนศำลรฐัธรรมนูญ .....................................................................................................  ๗๔ 
ประธำนศำลฎีกำ.................................................................................................................  ๗๕ 
ประธำนศำลปกครองสูงสดุ .................................................................................................  ๗๗ 
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ............................................................................................  ๗๘ 
ประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดิน .................................................................................................  ๗๙ 
ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติแหง่ชำติ .............................................  ๘๐ 
ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ....................................................................................  ๘๑ 
อัยกำรสูงสดุ ........................................................................................................................  ๘๒ 
ประธำนกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำติ ............................................................................  ๘๓ 
กฎหมำยทีไ่ม่ปรำกฏผู้รกัษำกำรโดยเฉพำะหรือไม่มีผูร้ักษำกำร ..........................................  ๘๔ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี  

๑ 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕. พระราชบัญญัตกิารด ารงต าแหน่งนนทางการเมืองของขา้ราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒   

   (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๖. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคนต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๙. พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายนนราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๓. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจนห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๔. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติก าหนดหน้าที่ของคนไทยนนเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี  

๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยนช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๖. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศนนทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย)์ 

๒๘. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศนนเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๑. พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือต ารวจ ซ่ึงกระท าการต่อต้าน
การด าเนินการสงครามของญ่ีปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

๓๒. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธินนการรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ
และบ านาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๓๓. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานนนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 
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นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี  

๓ 

๓๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๓๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๓๘. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓๙. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๐. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๑. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๔๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณฯ   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๔๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณฯ   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๔๔. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔๕. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๔๖. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๔๗. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๘. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช  ๒๔๗๙  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๔๙. พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕๐. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๑. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซึ่งกระท าความผิด
เกี่ยวเน่ืองกับการเดินขบวนเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
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นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี  

๔ 

๕๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๕๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผู่้กระท าการปฏิวัติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๕๕. พระราชบัญญัตนิิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดและควบคุมอ านาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที ่
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔  

๕๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

๕๗. พระราชบัญญัตินริโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๕๘. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการปกครองแผ่นดิน  เมื่อวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๕๙. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนน
ราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
การกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๖๐. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท ารัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๖๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพ่ือยึดอ านาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่ 
๘ และวันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๖๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ที่ได้น ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
กลับมานช้ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๖๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนนโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรม) 

๖๔. พระราชบัญญัติบังคับการนห้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ 
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๖๕. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๕ 

๖๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๘. พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมนนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด) 

๖๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๗๐. พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๗๑. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 

๗๒. พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๗๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๗๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๗๕. พระราชบัญญัติมาตรการนนการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๖. พระราชบัญญัตยิกความผดินห้แกผู่้กระท าผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหาร
และต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๗๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่นห้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารนนเวลาไม่ปกติ และที่นห้ศาลทหาร
พิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๗๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๒. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๘๓. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๔. พระราชบัญญัติล้างมลทินนนวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๘๕. พระราชบัญญัติล้างมลทินนนวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๖. พระราชบัญญัติล้างมลทินนนวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘๗. พระราชบัญญัติล้างมลทินนนโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๘๘. พระราชบัญญัติล้างมลทินนนโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๘๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๙๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

๙๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายนห้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) 
(๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๙๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  
พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราช
อาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๙๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๙๕. พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการสง่ผู้รา้ยข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
พ.ศ. ๒๕๔๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๙๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี  
พ.ศ. ๒๕๔๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๙๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 
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๙๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๙๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการนห้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการนนกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๐๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๐๔. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๑๐๕. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๐๖. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๐๗. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐   
(ประธำนศำลฎกีำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 

๑๐๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๑๑๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๑๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๑๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๑๑๓. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ทั้งนี้ รักษำกำรเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำล) 
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๑๑๔. พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๑๑๕. พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๑๖. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒   

๑๑๗. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๑๑๘. พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙ 

๑๑๙. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด ารงต าแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑๒๐. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๒๑. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เน่ืองนนโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๒๒. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๒๓. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเน่ืองนน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๒๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเน่ืองนนโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๒๕. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 
พ.ศ. ๒๕๓๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๒๖. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๒๗. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๒๘. พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี  

๙ 

๑๒๙. พระราชบัญญัตินห้นช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(ประธำนศำลฎีกำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๓๐. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑๓๑. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๓๒. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๓๓. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๓๔. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมประมวลข่าวกลาง ส านักนายกรัฐมนตรี 
ไปเป็นของส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๓๕. พระราชบัญญัตโิอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางสว่นของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๓๖. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๓๗. พระราชก าหนดการบริหารราชการนนสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๓๘. พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.  ๒๕๑๖ 

๑๓๙. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผูก้่อความไม่สงบเพ่ือยึดอ านาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที ่
๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๔๐. พระราชก าหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๔๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๕ ลงวันที ่๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
(ก ำหนดให้มีเหรียญเพื่อมอบให้แก่ผู้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในกำรปฏิบัติกำรป้องกันหรือปรำบปรำมผู้ก่อกำรร้ำย
คอมมิวนิสต์ เรียกว่ำ “เหรียญสนองเสรีชน” ใช้อักษรย่อว่ำ ส.ส.ช.) 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

๑๐ 

๑. กฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๒. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษา
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๕. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๖. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๗. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการ
สงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๘. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐   
(ทั้งนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรศุลกำกรให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเป็นผู้รักษำกำร) 

๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช ๒๔๗๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

๑๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๗. พระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๘. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๙. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร ระหว่างวันที ่๒๕ และวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๐. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเน่ืองในการชุมนุมในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.  ๒๔๙๙ 
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๓. พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๔. พระราชบัญญัติยกทัณฑ์ให้แก่ต ารวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๕. พระราชบัญญัติยกโทษใหแ้ก่พลทหารที่ได้กระท าผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดี
ซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

๑๒ 

๒๘. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการและครอบครัว
ทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอื่นซึ่งรักษำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น ๆ ตำมที่ระบุในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติ 
เป็นผู้รักษำกำร) 

๒๙. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ 
พ.ศ. ๒๕๒๖   
(ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอื่นซึ่งรักษำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น ๆ ตำมที่ระบุในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติ 
เป็นผู้รักษำกำร) 

๓๐. พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๑. พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๓. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓๔. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๓๕. พระราชบัญญัติเรือนจ าทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๖. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๗. พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานทีก่ระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๑๙  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๓๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

๓๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) 
(๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๔๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๔๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน) 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

๑๓ 

๔๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๓. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และประธำนศำลฎีกำ) 

๔๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๔๕. พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

๔๖. พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔๗. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๘. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. ๒๔๙๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔๙. พระราชก าหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๕๐. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๕๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๓๓๑ ลงวันที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
(ก ำหนดใหผู้้ลงทุนหรือร่วมทุนกับกรมกำรพลังงำนทหำร กระทรวงกลำโหม ได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้ำที่เช่นเดียวกับ
ผู้ที่ได้รับสัมปทำนตำมพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔) 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน) 

๕๒. ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที ่๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
(ก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรท ำ ประกอบ ซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลงลักษณะอำวุธส ำหรับรำชกำร
ทหำรและต ำรวจ) 

  
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการคลัง  

๑๔ 

๑. ประมวลรัษฎากร 

๒. พระราชบัญญัตกิองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔. พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๕. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์)  
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๖. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔   
(นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๗. พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘. พระราชบญัญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๙. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒   
(ทั้งนี้ รักษำกำรเฉพำะในส่วนท่ีเป็นกิจกำรในทำงกำรเงินร่วมกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๑๐. พระราชบัญญัตกิารด ารงต าแหน่งในทางการเมืองของขา้ราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๑. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 
(ทัง้นี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกรมศุลกำกร) 

๑๓. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

๑๔. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๑๕. พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการคลัง  

๑๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๗. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๑๙. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

๒๐. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๑. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๒. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
มหำดไทย) 

๒๓. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๒๔. พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๒๖. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๗. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒   
(นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๘. พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๙. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๔๙๒ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการคลัง  

๑๖ 

๓๑. พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๓๒. พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๓๓. พระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๓๕. พระราชบัญญัติกู้เงินช่วยชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓๖. พระราชบัญญัติกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๓๗. พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

๓๘. พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

๔๐. พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือการบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๓. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๔๔. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือความมั่นคงแห่งเงินตราและการอื่น ๆ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

๔๕. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๔๖. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

๔๙. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

๕๐. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ใน
การสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 
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๑๗ 

๕๑. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๒. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้เฉพำะในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรศุลกำกร) 

๕๓. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม) 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้เฉพำะในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรศุลกำกร) 

๕๔. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘  

๕๕. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๕๖. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ
และบ านาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๕๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๕๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๖๐. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณฯ   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๖๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณฯ   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๖๒. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 

๖๓. พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๖๔. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๖๕. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินภายในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
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๑๘ 

๖๖. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศ เพ่ือเทศบาลและการบ ารุงท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๖๗. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพื่อการอุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๖๘. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพื่อเกษตรกร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๖๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

๗๐. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๗๑. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๗๒. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๗๓. พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๗๔. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๗๕. พระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗๖. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๗๗. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม) 

๗๘. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๗๙. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๘๐. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๘๑. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๘๒. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๘๓. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๘๔. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑๙ 

๘๕. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(นำยกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๘๖. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๘๗. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตบิรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗) 

๘๘. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๙. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๙๐. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๑. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๙๓. พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

๙๔. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๙๕. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๙๖. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๙๗. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๙๘. พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๙๙. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๒๐ 

๑๐๒. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกตาม
ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที ่๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๐๓. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก
ของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๑๐๔. พระราชบัญญัติรับรองการกู้เงินนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

๑๐๕. พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๐๖. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๐๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(นำยกรัฐมนตรี) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๑๐๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝ่ายสรรพากรเฉพาะกาล เน่ืองจากพระราชบัญญัติ
ปีปฏิทิน พุทธศกัราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๐๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๑๐. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๑๑. พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๑๑๒. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๑๓. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ 
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ 
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓) 

๑๑๔. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ  
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๑๕. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการคลัง  

๒๑ 

๑๑๖. พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๑๗. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๑๘. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๑๙. พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๒๐. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๑๒๑. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๒๒. พระราชบัญญัติห้ามน าของที่มีการแสดงก าเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๒๓. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๒๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๒๕. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๒๖. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๒๗. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏ 
ราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๒๘. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๒๙. พระราชบัญญัติให้บ าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๓๐. พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการคลัง  

๒๒ 

๑๓๑. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๓๒. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๑๓๓. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๓๔. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๑๓๕. พระราชบัญญัติให้อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๓๖. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓๗. พระราชบัญญัติอนุญาตให้จ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๔๙๑ 

๑๓๘. พระราชบัญญัติอนุญาตให้จ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๑๓๙. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๔๐. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๔๑. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

๑๔๒. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลให้กู้ยืมเงินแก่เทศบาลเมืองสองแห่ง เพ่ือท าการตัดและขยายถนน 
กบัเพ่ือลงทุนหาผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๔๓. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๔๔. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. ๒๔๙๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๔๕. พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๔๖. พระราชก าหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๔๗. พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๔๘. พระราชก าหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการคลัง  

๒๓ 

๑๔๙. พระราชก าหนดจัดสรรทุนส ารองเงินตราเกินจ านวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๕๐. พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๕๑. พระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๕๒. พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๕๓. พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙) 

๑๕๔. พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๕๕. พระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๕๖. พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๕๗. พระราชก าหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๕๘. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๕๙. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๖๐. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๖๑. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๖๒. พระราชก าหนดอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๖๓. พระราชก าหนดโอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีส ารองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๖๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ 
(ก ำหนดให้กระทรวงกำรคลังมีอ ำนำจกู้เงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินหนึ่งพันล้ำนบำทจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยส ำหรับซื้อข้ำว
เพื่อขำยให้รัฐบำลต่ำงประเทศ) 

๑๖๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕   
(ก ำหนดควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน)  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 
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๒๔ 

๑. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษา
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔. พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 

๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕  

๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของประชาคมยุโรปและส านักงานคณะกรรมาธิการ
ประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการไปรษณีย์แห่งเอเชียและ
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๓   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชีย
และแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน  าโขง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษ       
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการต่างประเทศต่างประเทศ  

 

๒๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานต ารวจสากลส าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชีย
และแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) 

๑๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๑๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชีย
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) 

๒๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซีย
อาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม) 

๒๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

๒๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการต่างประเทศต่างประเทศ  

 

๒๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างอาณาจักรไทยกบัราชอาณาจักรกัมพูชา 
พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี 
พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๓๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๓๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๓๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๓๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๓๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการต่างประเทศต่างประเทศ  

 

๒๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงการต่างประเทศ ไปเป็นของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  

 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬาการทอ่งเที่ยวและกีฬา  

 

๒๘ 

๑. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕. พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๘. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม) 

๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

 

๒๙ 

๑. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒. พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข)   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๓. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

๕. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๖. พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๙. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑   
(ประธำนศำลฎีกำ) 

๑๓. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๔. พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๑๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

 

๓๐ 

๑๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๑๙. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๒๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
มหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๒๑. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๕๘ ลงวันที ่๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
(ก ำหนดควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสกุแห่งสำธำรณชน)  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ และรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

  

 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรและสหกรณ์  

 

๓๑ 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๔. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๕. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๖. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๗. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

๘. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๙. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๐. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒  

๑๕. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย ์และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๑๖. พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พ.ศ. ๒๕๑๔ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรและสหกรณ์  

 

๓๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๐. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕) 

๒๒. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑) 

๒๓. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๕. พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ 

๒๗. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๘. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๙. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๐. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๑. พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

๓๒. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๓. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๓๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๖. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรและสหกรณ์  

 

๓๓ 

๓๗. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๘. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(นำยกรัฐมนตรี) 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์รักษำกำรเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำล) 

๓๙. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๐. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม) 

๔๑. พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
  

 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคมนาคม  

 

๓๔ 

๑. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔. พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๕. พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖. พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๘. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๙. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๑. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๓. พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๖. พระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคมนาคม  

 

๓๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติก าหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๙. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๑. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒๒. พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๓. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๔. พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๒๕. พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ ในท้องที่
เขตพระโขนง และเขตบางนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของ
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)  



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคมนาคม  

 

๓๖ 

๓๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕   
(ก ำหนดควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน)  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที ่๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕  
(ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรสร้ำงทำงพิเศษ) 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

๓๗ 

๑. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์
ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

๕. พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

๖. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๗. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๘. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๙. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
(นำยกรัฐมนตรี)  

๑๑. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๒. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕   
(ก ำหนดควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน)   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย) 

 
 
  
  
  



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

 

๓๘ 

๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชีย
และแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชีย
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๓. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๗. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพลังงาน  

 

๓๙ 

๑. พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นำยกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
อุตสำหกรรม) 

๕. พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖. พระราชบัญญัติปันส่วนน้้ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๗. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ต้าบลห้วยโป่ง อ้าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘ ลงวันที ่๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔   
 (ควบคุมกำรบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว) 

๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๓๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
(ก ำหนดให้ผู้ลงทุนหรือร่วมทุนกับกรมกำรพลังงำนทหำร กระทรวงกลำโหม ได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้ำที่เช่นเดียวกับ
ผู้ที่ได้รับสัมปทำนตำมพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔) 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 
 
 
 
 
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์  

 

๔๐ 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๒. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๓. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒   
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรร่วมเฉพำะในส่วนท่ีเป็นกิจกำรในทำงกำรเงิน) 

๔. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๕. พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรเฉพำะในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกรมศุลกำกร) 

๗. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๘. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๑. พระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ รักษำกำรเฉพำะในหมวด ๑ ควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และบริษัทจ ำกัด) 

๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้
ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๔. พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจ าพวกในภาวะ
คับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์  

 

๔๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๑๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๑๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๑๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๖. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติป้องกันการกระท าบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๒๙. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๓๐. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์  

 

๔๒ 

๓๕. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๖. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๗. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๘. พระราชบัญญัติให้บ าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓๙. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๔๐. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม) 

๔๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันที ่๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
(ก ำหนดควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน)   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 
 

 
 
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมหาดไทย  

 

๔๓ 

๑. ประมวลกฎหมายที่ดิน 

๒. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๓. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๔. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

๕. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์)  

๗. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบญัญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑) 

๘. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 

๙. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๑๑. พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๑๓. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๙๓ 

๑๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๑๕. พระราชบัญญัติการเนรเทศ พุทธศักราช ๒๔๙๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม) 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมหาดไทย  

 

๔๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษา
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๘. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๑๙. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๐. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๑. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๒๕. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑  

๒๖. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๒๗. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๘. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๒๙. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม) 

๓๐. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ) 

๓๑. พระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๓๒. พระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมในยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พุทธศักราช ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 
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๔๕ 

๓๓. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒   
(นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๓๔. พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๓๕. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

๓๖. พระราชบัญญัติก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓  

๓๗. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  

๓๘. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๓๙. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓          
(นำยกรัฐมนตรี) 

๔๐. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๔๑. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

๔๒. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๔๓. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๔๔. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๕. พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 

๔๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 

๔๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 
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๔๖ 

๔๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช ๒๔๗๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๕๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๒. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๕๓. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

๕๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๕๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๕๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญตัิศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๕๘. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๐. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๖๑. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๖๒. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๖๓. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๖๔. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมหาดไทย  

 

๔๗ 

๖๕. พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๖. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๖๗. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดับึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖๘. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๖๙. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๗๐.  พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัสระแกว้ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๗๑. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๗๒. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัอ านาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๗๓. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๗๔. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๗๕. พระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๗๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๗๗. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี ๒๕ และวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๗๘. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเน่ืองในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๗๙. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.  ๒๔๙๙ 
(นำยกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๘๐. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๘๑. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมหาดไทย  

 

๔๘ 

๘๒. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 

๘๓. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๘๔. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๘๕. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐   

๘๖. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม)  

๘๗. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๘๘. พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน) 

๘๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๙๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๑. พระราชบัญญัติเพ่ิมอ านาจต ารวจในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางน้ า พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๙๒. พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๙๓. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๙๔. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๙๕. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๙๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๙๗. พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์)           
(หมายเหตุ  ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
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๔๙ 

๙๘. พระราชบัญญัติยกทัณฑ์ให้แก่ต ารวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๙๙. พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระท าผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๑๐๐. พระราชบัญญัติยกเลิกค าสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติ ที่ ๓๖/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม)   

๑๐๒. พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกตามค าสั่ง
ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที ่๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๐๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๐๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๐๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐๘. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๐๙. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๑๑๐. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๑๑๑. พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๑๒. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๑๓. พระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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๕๐ 

๑๑๔. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๑๕. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๑๑๖. พระราชบัญญัติลบล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษในกรณีเกณฑ์แรงงานหรือ
ทรัพย์สินในระหว่างมหาสงครามเอเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๑๑๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๑๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑๑๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) 
(๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๑๒๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี 
พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 
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๕๑ 

๑๒๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน) 

๑๓๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

๑๓๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๓๒. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และประธำนศำลฎีกำ) 

๑๓๓. พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๓๔. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ต าบลบ้านปึก ต าบลเสม็ด และต าบลแสนสุข  
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๓๗. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๓๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 
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๕๒ 

๑๓๙. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๔๐. พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๔๑. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๔๒. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๔๓. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๑๔๔. พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๑๔๕. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๑๔๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๔๗. พระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๔๘. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๔๙. พระราชบัญญัติให้บ าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๑๕๐. พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๑๕๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๕๒. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๕๓. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๕๔. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. ๒๔๙๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๕๕. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของ
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 
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๕๓ 

๑๕๖. พระราชบัญญัตโิอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางสว่นของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๕๗. พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๕๘. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๕๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที ่๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
(ก ำหนดจ ำกัดเวลำส ำหรับกำรเล่นและกำรจ ำหน่ำยในสถำนโบว์ลิ่ง สถำนเล่นสเก็ต ร้ำนขำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม) 

๑๖๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันที ่๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
(ก ำหนดควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน)   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๑๖๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๖๘ ลงวันที ่๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕   
(ประกำศยกเลิกพระรำชบัญญัติควบคุมกำรจอดเรือในแม่น  ำล ำคลอง พุทธศักรำช ๒๔๗๙) 

๑๖๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๐ ลงวันที ่๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
(ก ำหนดให้แยกอ ำเภอยโสธร อ ำเภอกุดชุม อ ำเภอเลิงนกทำ อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว อ ำเภอมหำชนะชัย และอ ำเภอป่ำติ ว 
ออกจำกจังหวัดอุบลรำชธำนีแล้วรวมจัดตั งเป็นจังหวัดยโสธร) 

๑๖๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที ่๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
(ก ำหนดให้มีกำรอนุญำตให้จ ำหน่ำยสุรำและเครื่องดื่ม ณ สถำนที่ขำยสุรำในเวลำที่ก ำหนด รวมทั งก ำหนดโทษแกผู่้ฝ่ำฝืน) 
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๕๔ 

๑. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

๒. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษา
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ า เลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 

๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๕๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิพุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๒๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๒๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภออ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๓๖. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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๕๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข)*๑ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญตัิศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๓๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๗**๒                          

๓๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๔๐. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๔๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น  
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการอันเปนนความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี ๒๕ และวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเน่ืองในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.  ๒๔๙๙ 
(นำยกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔๕. พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(นายกรัฐมนตรี และอัยการสูงสุด) 

๔๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 

                                                 

*๑พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๘
ก ำหนดใหป้ระธำนศำลฎีกำ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษำกำร. 

**๒พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลล้มละลำยและวิธีพิจำรณำคดีล้มละลำย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งศำลล้มละลำยและวิธีพิจำรณำคดีล้มละลำย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ก ำหนดใหป้ระธำนศำลฎีกำเป็นผู้รักษำกำร. 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยุติธรรม  

 

๕๗ 

๔๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี และ
ศาลจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดทุ่งสง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๕๑. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๒. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๕๓. พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕๔. พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๕๕. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕๖. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเปนนศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดี
ซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเปนนคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๕๘. พระราชบัญญัติยกเว้นการน าระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕๙. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๖๐. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๖๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 
พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๖๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) 
(๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยุติธรรม  

 

๕๘ 

๖๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๖๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๖๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี 
พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๖๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๖๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๖๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๖๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๗๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๗๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เปนนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๗๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๗๓. พระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

๗๔. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยุติธรรม  

 

๕๙ 

๗๕. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๗๖. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐   
(ประธำนศำลฎีกำ นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๗๗. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๗๘. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ประธำนศำลฎีกำ) 

๗๙. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๘๐. พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘๑. พระราชบัญญัติเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๒. พระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๘๓. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

๘๔. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๘๕. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(ประธำนศำลฎีกำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๘๖. พระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

๘๗. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๘๘. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแรงงาน  

 

๖๐ 

๑. พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(ประธำนศำลฎีกำ) 

๙. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓*๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

 
 
 
 
 
 
  

 
                                                 

*๑พระรำชบญัญัตปิระกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ก ำหนดใหร้ฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนเปน็ผู้รักษำกำร. 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรม  

 

๖๑ 

๑. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๒. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓. พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๔. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๕. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ) 

๖. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๗. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๘. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

 

๖๒ 

๑. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๒. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการ  

 

๖๓ 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔   
 (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 
 (หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๓. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖   
 (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔   

 (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญตัิศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑๒. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการ  

 

๖๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการ  

 

๖๕ 

๓๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๖. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๗. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) 
(๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๔๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๕๑. พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕๒. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕๓. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘   

 (หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๕๔. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕๕. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๖. พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการ  

 

๖๖ 

๕๗. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๘. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

๕๙. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๕๐   

 (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๖๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕        
 (ก ำหนดคุ้มครองกำรด ำเนินงำนขององค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้องค์กำรรัฐมนตรีศึกษำ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นนิติบุคคลและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย) 

๖๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 (ก ำหนดมำตรกำรให้ผู้ครอบครองโบรำณวัตถุและศิลปวัตถุต้องปฏิบัติในเขตท้องที่จังหวัดอุดรธำนี และจังหวัดสกลนคร) 
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๖๗ 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔   
(นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๒. พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๓. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕. พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๖. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๘. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๒. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญตัิศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑๕. พระราชบัญญัติจดัที่ดินเพ่ือการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑) 

๑๖. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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๖๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๘. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๙. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๐. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) 
(๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
ศึกษำธิกำร) 

๒๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗  

๓๐. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.  ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน) 

๓๒. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๓. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๖๙ 

๓๕. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๓๖. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓๗. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๘. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๙. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 

๔๑. พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม) 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  

 

๗๐ 

๑. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นำยกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔   
(ทั้งนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรศุลกำกรให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเป็นผู้รักษำกำร) 

๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานอององค์การห้ามอาวุเเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๖. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๗. พระราชบัญญัติเนาคารพัฒนาวิสาหกิจอนาดกลางและอนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๘. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมอนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๙. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจอนาดกลางและอนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๖. พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๗๑ 

๑๘. พระราชบัญญัติอ้อยและน  าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

๑๙. พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต าบลห้วยโป่ง และต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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ประธานรัฐสภาประธานรัฐสภา  

 

๗๒ 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๔. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๕. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผน่ดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
และประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน)*๑  
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญตัิเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๗. พระราชบัญญัติยศต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖) 

                                                 

*๑พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำร
ศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ก ำหนดให้ ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รักษำกำร ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำท่ีของตน. 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

ประธานรัฐสภาประธานรัฐสภา  

 

๗๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลรัฐธรรมนูญ  

 

๗๔ 

๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผน่ดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
และประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน) 

๓. พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 
 
 
 
  

 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

ประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกา  

 

๗๕ 

๑. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน) 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 

๑๖. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรี  
และศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวง
พระโขนงเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

ประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกา  

 

๗๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐   
(นำยกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๒. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 (นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๓. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

ประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลปกครองสูงสุด  

 

๗๗ 

๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

 

๗๘ 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผน่ดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
และประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน) 

๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  

 

๗๙ 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผน่ดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
และประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน) 

๓. พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

 

๘๐ 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผน่ดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และประธำนกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ  

 

๘๑ 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผน่ดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และประธำนกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

อัยการสูงสุดอัยการสูงสุด  

 

๘๒ 

๑. พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

ปประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติระธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ  

 

๘๓ 

๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

กฎหมายที่ไม่ปรากฏผู้รักษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผู้รักฎหมายที่ไม่ปรากฏผู้รักษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผู้รักษาการกษาการ  

 

๘๔ 

๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

๓. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๔. ประมวลกฎหมายอาญา 

๕. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

๖. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการค้าขายและการสมาคมแห่งข้าราชการในพระราชส านัก พระพุทธศักราช 
๒๔๕๗ 

๗. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 

๘. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๙. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๐. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชส านักเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ 

๑๑. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชส านัก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๑๒. ประกาศเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลวา่ดว้ยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชส านัก พระพุทธศักราช 
๒๔๕๗ 

๑๓. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชส านักเพิ่มเติม  (ครั้งที่ ๓) 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

๑๔. กฎมณเฑียรบาลเพ่ิมเติม พระพุทธศกัราช ๒๔๕๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือด าเนินกิจการ
อันใดทางการเมือง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระท าที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

กฎหมายที่ไม่ปรากฏผู้รักษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผู้รักฎหมายที่ไม่ปรากฏผู้รักษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผู้รักษาการกษาการ  

 

๘๕ 

๑๗. พระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช  ๒๔๖๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซ่ึงใช้บังคับในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที ่๗ เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๘ เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระท าผิดทางการเมือง รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 

๒๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่โรมันคาทอลิก มิสซัง ในกรุงสยาม 

๓๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย  

๓๒. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒                        
(ก ำหนดให้อ ำนำจแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่พื่อด ำเนินกำรขจัดควำมไม่เรียบร้อยที่มีบุคคลเข้ำไปปลูกปักที่อยู่อำศัยหรือ
ที่ตั้งท ำกำรค้ำในท่ีซึ่งเป็นทำงสัญจรของประชำชนหรือท่ีประชำชนใช้ร่วมกันอันเป็นที่สำธำรณะสมบัติของแผ่นดิน) 



ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย (จ ำแนกตำมผูร้ักษำกำรตำมกฎหมำย) 
 

กฎหมายที่ไม่ปรากฏผู้รักษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผู้รักฎหมายที่ไม่ปรากฏผู้รักษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผู้รักษาการกษาการ  

 

๘๖ 

๓๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒                                    
(ก ำหนดใหอ้ ำนำจแก่เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองและต ำรวจ มีหน้ำที่สอดส่องและปรำบปรำมสถำนบริกำรที่ด ำเนินงำน
อันไม่สุจริตกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและกระทบกระเทือนต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน) 

๓๕. ประกาศคณะปฏริูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด ลงวันที่ ๒๔ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

๓๖. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกบัการยุติธรรมทางอาญา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๔๙ 

๓๗. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ฉบับที ่๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

๓๘. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

๓๙. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที ่๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

๔๐. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ฉบับท่ี ๓๖ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงวันที่ 
๓๐ กันยายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
(ประกำศฯ ฉบับดังกล่ำวก ำหนดให้ “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยส ำหรับองค์พระมหำกษัตริย์ 
พระรำชินี พระรัชทำยำท ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์พระบรมวงศำนุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระรำชอำคันตุกะ 
พ.ศ. ๒๕๔๖” เป็น “พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยส ำหรับองค์พระมหำกษตัริย์ พระรำชินี พระรัชทำยำท 
ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ พระบรมวงศำนุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระรำชอำคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙”) 

 



๑ 
 

“องค์ความรู้การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย” ๙๖ 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ๒ 

โครงสร้างและรูปแบบของกฎหมาย 
ความมุ่งหมายในการก าหนดมาตราผู้รักษาการ  

และแบบกฎหมายของมาตราผู้รักษาการ 



“องค์ความรู้การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย” ๙๗ 
 

โครงสร้างและรูปแบบของกฎหมาย 
 
 
  โครงสร้างและรูปแบบของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติโดยทั่วไปจะมี ๓ ลักษณะ คือ 

(๑) พระราชบัญญัติฉบับแรก เป็นการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับใหม่ หรือเป็นการปรับปรุง
กฎหมายด้วยการน ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาปรับปรุงใหม่ โดยยกเลิกกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เดิมนั้นด้วย 

(๒) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่ พระราชบัญญัติที่ตราเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติมาตราต่าง ๆ หรือความในมาตราต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ 

(๓)  พระราชบัญญัติยกเลิก ได้แก่ พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพ่ือยกเลิกพระราชบัญญัติที่ใช้
บังคับอยู่ฉบบัหนึง่ฉบบัใดหรอืหลายฉบับโดยไม่มกีารก าหนดบทบัญญตัิใหมข่ึ้นใช้บังคับแทนกฎหมายดังกล่าว 
  โดยการยกร่างพระราชบัญญัติในลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติฉบับแรก 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเตมิ หรือพระราชบัญญัติยกเลกิ มีบทบัญญัติหลักหรือส าคัญในตัวกฎหมาย             
ที่ผู้ร่างกฎหมายต้องพิจารณาหรืออาจจะต้องพิจารณาก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติที่จัดท าขึ้นรวม 
๑๑ เรื่อง กล่าวคือ 
  ๑)  บันทึกหลักการและเหตุผล เพ่ือเป็นการแสดงขอบเขตและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 
  ๒)  ชื่อร่างพระราชบัญญัติ เพ่ือให้ทราบว่าพระราชบัญญัติมีเนื้อหาหรือสาระที่จะใช้บังคับ
แก่เรื่องใด 
  ๓)  ค าปรารภ เพื่อทราบถึงขอบเขตของพระราชบัญญัติ 
  ๔)  บทจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือแสดงให้ทราบว่าพระราชบัญญัติ
มบีทบัญญัติที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตราใดบ้าง 
  ๕)  วันใช้บังคับ เพื่อระบุถึงสภาพบังคับของกฎหมายว่าจะให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด 
  ๖)  บทยกเลิกกฎหมาย เพื่อระบุว่ากฎหมายใดจะไม่ให้มีผลใช้บังคับต่อไป 
  ๗)  บทนิยาม เพื่อก าหนดความหมายของถ้อยค าหรือข้อความในกฎหมาย 
  ๘)  มาตรารักษาการ เพื่อให้มีรัฐมนตรีเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  ๙)  บทเฉพาะกาล เพื่อรองรับการด าเนินการใด ๆ หรือผลกระทบบางประการที่เกิดขึ้น
ก่อนที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ 

๑๐) บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ เพ่ือก าหนดรายละเอียดบางประการแทนการก าหนดในเนื้อหา
ของพระราชบัญญัติ 

๑๑)  การแบ่งหมวดหมู่กฎหมาย เพื่อจัดแยกเนื้อหาของกฎหมายตามล าดับความส าคัญ
เป็นกลุ่ม ๆ โดยมุ่งหมายให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
  ทั้งนี้ โดยมีการจัดเรียงล าดับบทบัญญัติหลักดังกล่าวในโครงสร้างทั่วไปของร่าง
พระราชบัญญัติที่จัดท าในรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 



 

“องค์ความรู้การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย” ๙๘ 
 

๙๘ 

โครงสร้างทั่วไปของร่างพระราชบัญญตัิ 
 
 

  - บันทึกหลักการและเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรา่งพระราชบัญญตัิ...(ชื่อร่างพระราชบัญญัติ)... 

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 
 

 .........................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................... 
 

เหตุผล 
 ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 



“องค์ความรู้การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย” ๙๙ 
 

  - ตัวร่างพระราชบัญญัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ
........................... 

พ.ศ. .... 
 

 .........................................................................................
...................................................................................................... 

โดยที่เป็นการสมควร........................................................ 
…………………………………………………………………………………………. 

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา...มาตรา..และมาตรา..ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าไดโ้ดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 ........................................................................................ 
...................................................................................................... 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิ..... 
พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่/เมื่อพ้น...... 
เป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑)  พระราชบัญญตัิ..........พ.ศ. .... 
 (๒)  พระราชบัญญตัิ.......... (ฉบับที ่๒) พ.ศ. …. 

(๓)  พระราชบัญญตัิ.......... (ฉบับที ่๓) พ.ศ. …. 
(๔)  พระราชบัญญตัิ.......... (ฉบับที ่๔) พ.ศ. …. 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี ้
“..........” หมายความว่า  ......................... 
“..........” หมายความว่า  ......................... 
“..........” หมายความว่า  ......................... 

 มาตรา ๕ ......................................................................... 
...................................................................................................... 

ชื่อร่างพระราชบัญญัต ิ

ค าปรารภ 

บทจ ากดัสิทธแิละเสรีภาพ 
ของบคุคลตามรัฐธรรมนญู 

ชื่อร่างพระราชบัญญัต ิ

วันใช้บงัคับ 

บทยกเลิกกฎหมาย 

บทนิยาม 

สาระหรือเนื้อหา 
ที่ก าหนดใช้บงัคบั 
 



 

“องค์ความรู้การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย” ๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  - บญัชีท้ายพระราชบัญญัต ิ
 

-  บัญชีท้ายพระราชบัญญัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์แบบกฎหมายทั่วไปในระดับพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะในส่วน
ของ “มาตรารักษาการ” นั้น มีรายละเอียดเกี่ยวกับความมุ่งหมาย แบบกฎหมายที่ใช้ในการร่างกฎหมาย 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบกฎหมาย ดังนี้ 
 

 
 
 

 มาตรา ๖ ............................................................................ 
.........................................................................................................
......................................................................................................... 

 มาตรา ๗ ............................................................................ 
.........................................................................................................
......................................................................................................... 

มาตรา ๘ ............................................................................ 
.........................................................................................................
......................................................................................................... 

 มาตรา ๙  ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวง...รกัษาการตาม
พระราชบัญญัตนิี ้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 ............................................... 
        นายกรฐัมนตร ี

  บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ...............พ.ศ. .... 
    ๑. ..................     ... บาท 
    ๒. ..................     ... บาท 
    ๓. ..................     ... บาท 
       ๔. ..................     ... บาท 
    ๕. ..................     ... บาท 

สาระหรือเนื้อหา 
ที่ก าหนดใช้บงัคบั 

 

สาระหรือเนื้อหา 
ที่ก าหนดใช้บงัคบั 

 
บทเฉพาะกาล 

 

มาตรารักษาการ 
 

บัญชีท้ายพระราชบัญญัต ิ
 



“องค์ความรู้การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย” ๑๐๑ 
 

มาตรารักษาการ 
 
๑. ความมุ่งหมายในการก าหนดมาตรารักษาการ  
  มาตรารักษาการในพระราชบัญญัตินั้นมีขึ้นเพื่อก าหนดผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือให้มี
รัฐมนตรีเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งท าให้เกิดผลและประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ มีรัฐมนตรีเจ้าของเรื่องที่แน่นอน เพราะถ้าไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รักษาการ
ตามกฎหมายแล้วย่อมเป็นการยากที่จะทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดรับผิดชอบการปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ เช่น การเตรียมการร่างกฎหมายล าดับรอง การเตรียมงบประมาณ การสั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และการวางระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติ ตลอดจนการก าหนดแบบพิธี 
และแบบฟอร์มการติดต่อกับราษฎรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดหรืออาจมีกฎหมายบางฉบับ 
ที่มีการก าหนดให้บุคคลอื่นนอกจากรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เช่น ร่างพระราชบัญญัติ          
จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ก าหนดให้ประธานศาลฎีกา          
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ฉะนั้น หากในกฎหมายมิได้ก าหนดบทบัญญัติว่าด้วยผู้รักษาการ                   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย อาจไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นเลย 
เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของอีกกระทรวงหนึ่ง หรืออาจท าให้การปฏิบัติงานเกิดความซ้ าซ้อน                       
เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายกระทรวงเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ฉบับเดียวกัน 
  ๑.๒ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถตรวจสอบหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามวิธีทางรัฐธรรมนูญได้ เพราะเมื่อการปฏิบัติการตามกฎหมายใดไม่มีประสิทธิภาพหรือมีข้อบกพร่อง
ไม่เหมาะสม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย และอาจขอให้
มีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งในกรณี
เช่นนี้ โดยปกติย่อมเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น ๆ เป็นผู้ท าหน้าที่ชี้แจงและตอบ
ข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๓ ท าให้ประชาชนสามารถติดต่อกับทางราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย       
ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากบทบัญญัติว่าด้วยผู้รักษาการตามกฎหมายท าให้ทราบได้ทันทีว่า กระทรวงใด
เป็นเจ้าของเรื่องมีอ านาจหน้าที่และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น 
  ในชั้นการยกร่างกฎหมายและตรวจพิจารณากฎหมาย จึงต้องมีการพิจารณาว่า               
การปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ สมควรจะมอบให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด 
จึงจะท าให้งานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แล้วจึงก าหนด
บทบัญญัติว่าด้วยผู้รักษาการตามกฎหมายตามแบบกฎหมายต่อไป 
  เมื่อกฎหมายมีบทบัญญัติมาตรารักษาการ โดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายแล้ว รัฐมนตรีผู้นั้นมีหน้าที่ในการควบคุมหรือก ากับให้มีการปฏิบัติการ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในกรณีที่กฎหมายฉบับใดก าหนดให้มีรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง                      
เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีดังกล่าวที่จะด าเนินการไปในส่ วนที่
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตนโดยต้องมีการประสานงานหรือปรึกษาหารือกับกระทรวง ทบวง กรม                
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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๑๐๒ 

๒.  แบบกฎหมาย 
 ๒.๑  สาระส าคัญของแบบกฎหมาย 

(ก) กฎหมายใดที่ตราขึ้นใหม่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เพ่ือให้ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายจ าเป็นต้องมีการก าหนดให้รัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดรับผิดชอบในการด าเนินการหรือปฏิบัติการดังกล่าวด้วย จึงต้องก าหนดบทบัญญัติ                      
ว่าด้วยผู้รักษาการ แต่กฎหมายทุกฉบบัก็ไม่จ าเป็นต้องมีบทบัญญัติว่าด้วยผู้รักษาการเสมอไป เพราะหาก
เป็นกฎหมายฉบับที่ไม่ได้มีเนื้อหาที่ก าหนดให้มีการปฏิบัติใด ๆ ตามกฎหมายก็ไม่จ าเป็นต้องมีบทบัญญัติ
มาตรารักษาการ 

(ข) กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิม โดยหลักย่อมถือว่าบทบัญญัติ                
ที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติแทนที่บทบัญญัติเดิมในกฎหมายฉบับที่ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่ใน
กฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเอง มีบทบัญญัติเป็นเอกเทศซึ่งก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดด้วย กฎหมายฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นก็ต้องมีบทบัญญัติมาตราผู้รักษาการเช่นเดียวกัน 

(ค) กฎหมายยกเลิกที่ตราขึ้นเพ่ือยกเลิกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง ถ้ามีบทบัญญัติ                 
ในกฎหมายยกเลิกก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือผลแห่งการยกเลิกนั้น 
กฎหมายฉบับยกเลิกนั้นก็ต้องมีบทบัญญัติมาตรารักษาการ 

ต าแหน่งของบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการจะปรากฏอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของ
พระราชบัญญัติดังนี้ โดยแบ่งได้เป็นสองกรณี คือ 

กรณีแรก กรณีพระราชบัญญัติฉบับนั้นมีการแบ่งหมวดหมู่ ให้ก าหนดไว้ในบททั่วไป   
โดยอยู่ต่อจากบทนิยามของพระราชบัญญัติและอยู่ก่อนการแบ่งหมวดหมู่ เช่น พระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กรณีที่สอง กรณีพระราชบัญญัติฉบับนั้นมีการแบ่งหมวดหมู่ ให้ก าหนดไว้เป็นมาตรา
สุดท้ายของพระราชบัญญัติ 

การก าหนดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับใด ก็จะต้อง
พิจารณาจากเนื้อหาของกฎหมายฉบับนั้นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจบริหารของกระทรวงใด และโดยทั่วไป
จะก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเพียงกระทรวงเดียวเป็นผู้รักษาการเท่านั้น  
อย่างไรก็ดี อาจมีกรณีพิเศษที่การใช้บังคับกฎหมายเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบ
ของหลายกระทรวง ในกรณีเชน่นีก้็จ าเปน็ต้องบญัญัตมิาตรารักษาการ โดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายร่วมกันรักษาการตามกฎหมายฉบับนั้น 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีพิเศษที่มิได้ก าหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ แต่ก าหนดให้บุคคลอื่น
ซึ่งมิใช่ฝ่ายบริหารเป็นผู้รักษาการและมีอ านาจด าเนินการตามกฎหมายนั้น เช่น การก าหนดให้ประธานศาล
ฎีกาเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อยกเว้น 
(๑) กฎหมายที่เป็นกฎหมายที่วางหลักทั่วไป ไม่จ าเป็นต้องมีบทบัญญัติว่าด้วยผู้รักษาการ 

อาทิ บัญญัติก าหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลใดโดยไม่ได้ก าหนดภาระแก่ฝ่ายบริหารที่จะต้องด าเนินการอันใด
เพ่ือยังให้กฎหมายนั้นเกิดผลในทางปฏิบัติ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา 
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(๒) กฎหมายที่บัญญตัิหลักการทั่วไปโดยก าหนดวา่ ถ้ามีกรณีที่ต้องปฏิบัตติามกฎหมายนั้น
จะต้องตราเป็นกฎหมายเฉพาะขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ จะไม่มีการก าหนดมาตราว่าด้วยผู้รักษาการไว้ แต่เมื่อใดมีการตรากฎหมายเฉพาะขึ้นมาแล้ว 
กฎหมายเฉพาะนั้นก็ตอ้งระบุใหม้ีรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายเฉพาะไว้เพ่ือก ากับการตามที่กฎหมายเฉพาะ
บัญญัติไว้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติหลักการทั่วไปนั้น 

(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายตาม (๑) และ (๒) ก็ไม่ต้องมีบทบัญญัติ                  
ผู้รักษาการเช่นเดียวกัน 

(๔) พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติหรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ไม่มี
กรณีที่จะต้องด าเนินการหรือปฏิบัติการตามกฎหมายอีกต่อไปแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องมีบทบัญญัติผู้รักษาการ 
เพราะเมื่อก าหนดให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใดหรือตัวบทกฎหมายในเรื่องใด กฎหมายฉบับนั้นหรือตัวบทกฎหมาย
ในเรื่องนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้อีกต่อไป 
 
 ๒.๒  รูปแบบของกฎหมาย 

(ก)  รูปแบบหลัก 
(๑)  กรณีผู้รักษาการคนเดียว 

 แบบที่ ๑ 
 
 
 
 
 

  รูปแบบนี้ใช้ส าหรับกรณีก าหนดให้รัฐมนตรีผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือรัฐมนตรีว่าการทบวงใดทบวงหนึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัติ
โดยในพระราชบัญญัติมิได้ก าหนดให้อ านาจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวงมีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎ หรืออ านาจด าเนินการอื่น 
  ตัวอย่างเช่น 
  - พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี  พ.ศ. ๒๕๔๓  
  “มาตรา ๒๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
 แบบที่ ๒ 
 
 
 
 
 
   
  รูปแบบนี้ใช้ส าหรับกรณีก าหนดให้รัฐมนตรีผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือรัฐมนตรีว่าการทบวงใดทบวงหนึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัติ 

     มาตรา ..   ให้นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรวี่าการกระทรวง/ทบวง....รักษาการตาม 

พระราชบัญญัต ิ

     มาตรา ..   ให้นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรวี่าการกระทรวง/ทบวง....รักษาการตามพระราช 

บัญญตัินี ้และให้มอี านาจ...กับออกกฎกระทรวง... เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

      กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใชบ้ังคบัได้ 
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๑๐๔ 

โดยต้องการก าหนดให้นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือทบวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ออกกฎ หรืออ านาจด าเนินการอื่นให้สอดคล้องกับเนื้อหาของพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ การออกกฎ
เพ่ือก าหนดรายละเอียดของกฎหมายนั้น หากมิได้มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติแล้ว จะไม่ต้องก าหนด
อ านาจของรัฐมนตรีให้มีอ านาจออกกฎ เว้นแต่การให้อ านาจออกกฎเกี่ยวกับการก าหนด ลด ยกเว้น
อัตราค่าธรรมเนียม 
  ตัวอย่างเช่น 
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
 
 แบบที่ ๓ 
 
 
 
  รูปแบบนี้ใช้ส าหรบักรณีก าหนดให้บคุคลที่ด ารงต าแหน่งอื่นซึ่งมิใช่ฝ่ายบริหารที่มีอ านาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ เช่น ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
โดยในพระราชบัญญัติมิได้ก าหนดแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎ หรืออ านาจด าเนินการอื่น 
  ตัวอย่างเช่น 
  - พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  “มาตรา ๑๖  ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
 แบบที่ ๔ 
 
 
 
 
 

  รูปแบบนี้ใช้ส าหรับกรณีก าหนดให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอื่นที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับพระราชบัญญัติฉบับนั้น เช่น ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รักษาการตามพระราชบัญญัติ  โดยใน
พระราชบัญญัติก าหนดให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎ หรืออ านาจด าเนินการอื่นด้วย 
  ตัวอย่างเช่น 
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  
  “มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารศาลยุติธรรมมี
อ านาจออกข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ข้อบังคับนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได”้ 
 

     มาตรา ..   ให้ประธาน...รักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

     มาตรา ..   ให้ประธาน...รักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้  และให้มีอ านาจ... 

เพื่อปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญตัินี้ 



“องค์ความรู้การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย” ๑๐๕ 
 

  (ข)  กรณีผู้รักษาการตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
 แบบที่ ๑ 
 
 
 
 

  รูปแบบนี้ใช้ส าหรับกรณีก าหนดให้รัฐมนตรีตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันรักษาการตาม
พระราชบัญญัติ โดยในพระราชบัญญัติมิได้ก าหนดให้อ านาจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
หรือทบวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎ หรืออ านาจด าเนินการอื่น 
  ตัวอย่างเช่น 
  - พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  “มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
 แบบที่ ๒ 
 
 
 
 
 
  รูปแบบนี้ใช้ส าหรับกรณีก าหนดให้รัฐมนตรีตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันรักษาการ           
ตามพระราชบัญญัติ  โดยในพระราชบัญญัติมิได้ก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีผู้ใดผู้หนึ่ง หรือทบวงมีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎ หรืออ านาจด าเนินการอื่น โดยไม่ต้องด าเนินการร่วมกันแต่ใ ห้
ด าเนินการเฉพาะที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีแต่ละคนเท่านั้น 
  ตัวอย่างเช่น 
  - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   “มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง” 
 
 แบบที่ ๓ 
 
 
 
 
 

     มาตรา ..   ให้นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรวี่าการกระทรวง... รฐัมนตรวี่าการกระทรวง... 

และรฐัมนตรีว่าการกระทรวง/ทบวง... รกัษาการตามพระราชบัญญตันิี้ 

     มาตรา ..   ให้นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวง... รัฐมนตรีว่าการกระทรวง... และ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง/ทบวง... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของตน 

     มาตรา ..   ให้นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรวี่าการกระทรวง... รฐัมนตรวี่าการกระทรวง...
และรฐัมนตรีว่าการกระทรวง/ทบวง... รกัษาการตามพระราชบัญญตันิี้ และใหม้ีอ านาจ... กับออก
กฎกระทรวง... เพ่ือปฏิบัตกิารตามพระราชบญัญตัินี้ 



 

“องค์ความรู้การจ าแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย” ๑๐๖ 
 

๑๐๖ 

  รูปแบบนี้ใช้ส าหรับกรณีก าหนดให้รัฐมนตรีตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันรักษาการตาม
พระราชบัญญัติ  โดยในพระราชบัญญัติมิได้ก าหนดให้อ านาจนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หรือทบวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎ หรืออ านาจด าเนินการอื่น ทั้งนี้ ในการใช้อ านาจ
หรือการออกกฎจะต้องด าเนินการร่วมกัน 
  ตวัอย่างเช่น 
  - พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  “มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 
 
 แบบที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 

  รูปแบบนี้ใช้ส าหรับกรณีก าหนดให้รัฐมนตรีตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือรัฐมนตรีกับบุคคล           
ที่ด ารงต าแหน่งอืน่ที่มิใช่ฝ่ายบริหาร ที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ เช่น ประธานรัฐสภา  
ประธานศาลฎีกา ร่วมกันรักษาการตามพระราชบัญญัติ โดยในพระราชบัญญัติมิได้ก าหนดให้อ านาจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกกฎ หรือ
อ านาจด าเนินการอื่น โดยไม่ต้องด าเนินการร่วมกันแต่ให้ด าเนินการเฉพาะที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่                
ของผู้รักษาการแต่ละคนเท่านั้น 
  ตัวอย่างเช่น 
  - พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  “มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 
  กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
 
 

  

 

     มาตรา ..   ให้นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรวี่าการกระทรวง... รฐัมนตรวี่าการกระทรวง... 
และรฐัมนตรีว่าการกระทรวง/ทบวง/ประธาน... รักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้และให้มีอ านาจ... 
กับออกกฎกระทรวง... เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ ทั้งนี้ เท่าที่เกี่ยวกบัอ านาจหน้าที่ของตน 
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