๑

นายกรัฐมนตรี
๑.

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(กำหนดให้มีเหรียญเพื่อมอบให้แก่ผู้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในกำรปฏิบัติกำรป้องกันหรือปรำบปรำมผู้ก่อกำรร้ำย
คอมมิวนิสต์ เรียกว่ำ “เหรียญสนองเสรีชน” ใช้อักษรย่อว่ำ ส.ส.ช.)

๒.

พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

๓.

พระราชกาหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖

๔.

พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.

พระราชกาหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอานาจการปกครองแผ่นดิน
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔

๖.

พระราชกาหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๗.

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕

๘.

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข)

๙.

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๐.

พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๑.

พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒.

พระราชบัญญัติการดารงตาแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

๑๓.

พระราชบัญญัตกิ ารถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๔.

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๕.

พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคาสั่งของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๑

๒

นายกรัฐมนตรี
๑๖.

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๗.

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๘.

พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๑๐

๑๙.

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน)
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำกำร
แห่งชำติเป็นผู้รักษำกำร จนกระทั่งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นรักษำกำร
อย่ำงไรก็ดี พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๙๑ (๓) กำหนดให้โอนอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓๐ กำหนดให้แก้ไขคำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำกำรแห่งชำติ” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพลังงำน” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงมีรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงพลังงำน เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น)

๒๐.

พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม)
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๖ (๔) กำหนดให้โอนอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓๑ กำหนดให้แก้ไขคำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม”
ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น)

๒๑.

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๒.

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)

๒๓.

พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๒

๓

นายกรัฐมนตรี
๒๔.

พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๕.

พระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ)
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๒๙ (๑) กำหนดให้โอนอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรดำเนินกำร
เกี่ ยวกั บกฎหมำยฉบั บนี้ มำเป็ นของรัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรท่ องเที่ ยวและกี ฬำ และพระรำชกฤษฎี กำแก้ ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓๙ กำหนดให้แก้ไขคำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติกีฬำมวย พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น)

(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)

๒๖.

พระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผู้สาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗*

๒๗.

พระราชบัญญัติกาหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๒๘.

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒๙.

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕

๓๐.

พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘

๓๑.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒

๓๒.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑

1

(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม)
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๖ (๒) กำหนดให้โอนอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๔๐ กำหนดให้แก้ไขคำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม”
ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น)
1

*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๖๐ นั้น ได้กำหนดให้โอนอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของนำยกรัฐมนตรี ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย.
ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๓

๔

นายกรัฐมนตรี
๓๓.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมาย
ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ยกเว้นหมวด ๓ สานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
หรือนายกรัฐมนตรีมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น)

๓๔.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๕.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๖.

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕*

๓๗.

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓

2

(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)

๓๘.

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๙.

พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุม
ดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์)

๔๐.

พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร
ส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้นำยกรัฐมนตรีและอัยกำรสูงสุดเป็นผู้รักษำกำร)

๔๑.

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

๔๒.

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๔๓.

พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตารวจ ซึ่งกระทาการ
ต่อต้านการดาเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙
2

*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๖๐ นั้น ได้กำหนดให้โอนอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของนำยกรัฐมนตรี ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย.
ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๔

๕

นายกรัฐมนตรี
๔๔.

พระราชบัญญั ติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จและบานาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

๔๕.

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘

๔๖.

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

๔๗.

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม)

๔๘.

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

๔๙.

พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘

๕๐.

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔

๕๑.

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔

๕๒.

พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔

๕๓.

พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒

๕๔.

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณฯ
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

๕๕.

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณฯ
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

๕๖.

พระราชบัญ ญั ติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๕๗.

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘

๕๘.

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓)

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๕

๖

นายกรัฐมนตรี
๕๙.

พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๖๐.

พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

๖๑.

พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

๖๒.

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๓.

พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒

๖๔.

พระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑)

๖๕.

พระราชบัญญัตธิ ุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๖๖.

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซึ่งกระทาความผิด
เกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวนเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖

๖๗.

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทาการปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔
พ.ศ. ๒๕๑๕

๖๘.

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทาการปฏิวัติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๐๒

๖๙.

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทาการยึดและควบคุมอานาจการปกครองแผ่นดิน
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔

๗๐.

พระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ก ระทาการยึด อานาจการบริห ารราชการแผ่นดิน
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๐

๗๑.

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทาการยึดอานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙

๗๒.

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทาการยึดอานาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๖

๗

นายกรัฐมนตรี
๗๓.

พระราชบั ญ ญั ตินิรโทษกรรมแก่ผู้ก ระทาการอันเป็นความผิด ต่อความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๒

๗๔.

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทารัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐

๗๕.

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ก่ อความไม่สงบเพื่อยึดอานาจการปกครองแผ่นดิ น
ระหว่างวันที่ ๘ และวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๑

๗๖.

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ที่ได้นารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๗๕ กลับมาใช้ พ.ศ. ๒๔๙๔

๗๗.

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙
(รัฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรคลั ง รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทย และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม)

๗๘.

พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘

๗๙.

พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

๘๐.

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

๘๑.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๘๒.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และอัยกำรสูงสุด)

๘๓.

พระราชบัญ ญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก ารก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙)

๘๔.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก ารก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๗

๘

นายกรัฐมนตรี
๘๕.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙

๘๖.

พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓

๘๗.

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

๘๘.

พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑

๘๙.

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐*

๙๐.

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐*

๙๑.

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม)
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๑๓ (๑) กำหนดให้โอนอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๗๔ กำหนดให้แก้ไขคำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม” ดังนั้น
ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม
เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น)

(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์)
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(พระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษำกำร ส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร)

๙๒. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม)
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๑๓ (๒) กำหนดให้โอนอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรี
ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๘๗ กำหนดให้แก้ไขคำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด
พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น)
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*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๖๐ นั้น ได้กำหนดให้โอนอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของนำยกรัฐมนตรี ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย.
ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๘

๙

นายกรัฐมนตรี
๙๓.

พระราชบัญญัติยกความผิดให้แก่ผู้กระทาผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนีราชการ
ทหารและตารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๓

๙๔.

พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คาสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหาร
พิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม)

๙๕.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

๙๖.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔

๙๗.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๙๘.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

๙๙.

พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๐๐. พระราชบัญญัตริ าชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๑. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร)

๑๐๒. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๓. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๐๔. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐
๑๐๕. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๙

๑๐

นายกรัฐมนตรี
๑๐๖. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

๑๐๗. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
๑๐๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
๑๐๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม)
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๖ (๓) กำหนดให้โอนอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๐๐ ก ำหนดให้ แก้ไขค ำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็ น “รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น)

๑๑๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทาผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม)

๑๑๑. พระราชบัญญั ติว่าด้วยการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา
๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
(รั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงกลำโหม รั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทย รั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงยุ ติ ธรรม
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข)

๑๑๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และ
พระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗)

๑๑๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๑๔. พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)

๑๑๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๑๐

๑๑

นายกรัฐมนตรี
๑๑๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม)

๑๑๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม)

๑๑๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม)

๑๑๙. พระราชบัญญั ติว่ าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม)

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

๑๒๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖)

๑๒๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๒๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้นำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นผู้รักษำกำร)

๑๒๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

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

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๑๑

๑๒

นายกรัฐมนตรี
๑๒๖. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

๑๒๗. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๒๘. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐
(ประธำนศำลฎีกำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ยุติธรรม)

๑๒๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์)

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

๑๓๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๓๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๓๓. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐)

๑๓๔. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ รักษำกำรเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำล)

๑๓๕. พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙)

๑๓๖. พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๓๗. พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมาย
ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ยกเว้นมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๗/๒
ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหรือนายกรัฐมนตรีมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น)

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๑๒

๑๓

นายกรัฐมนตรี
๑๓๘. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
๑๓๙. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๒๙ (๓) กำหนดให้โอนอำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรดำเนินกำร
เกี่ ยวกั บกฎหมำยฉบั บนี้ มำเป็ นของรัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรท่ องเที่ ยวและกี ฬำ และพระรำชกฤษฎี กำแก้ ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๒๐ กำหนดให้แก้ไขคำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น)

๑๔๐. พระราชบัญญัตสิ ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๔๑. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข)

๑๔๒. พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙
๑๔๓. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดารงตาแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๓
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓)

๑๔๔. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔
๑๔๕. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

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

๑๔๗. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๑๓

๑๔

นายกรัฐมนตรี
๑๔๘. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๗
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

๑๔๙. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

๑๕๐. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒
๑๕๑. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔
๑๕๒. พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒
๑๕๓. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
(ประธำนศำลฎีกำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม)

๑๕๔. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

๑๕๕. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๕๖. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

๑๕๗. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๕๘. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯ
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)

๑๕๙. พระราชบัญญัติโอนอานาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมประมวลข่าวกลาง สานัก
นายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๘

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๑๔

๑๕

นายกรัฐมนตรี
๑๖๐. พระราชบัญญัติโอนอานาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๓๕
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)

๑๖๑. พระราชบั ญ ญั ติ โอนอานาจหน้ าที่ และกิ จการบริห ารบางส่ วนของส านั ก เลขาธิก าร
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๑๕

