
๕๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๔ 

 

๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
(ก ำหนดควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน)   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

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

๕. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๖. พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๙๑ (๑) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๐ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
พลังงำน” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญตัิกำรคำ้น้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน 
เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำน้ัน) 

๗. พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๘. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของกรมศุลกำกร) 

๙. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 



๕๕ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๕ 

 

๑๐. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๓. พระราชบัญญัติก้าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บริษัท
จ้ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ รักษำกำรเฉพำะในหมวด ๑ ควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และบริษัทจ ำกัด) 

๑๔. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์  และสิ่ง
ที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๗. พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจ้าพวกใน
ภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ้้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

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

๑๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๒๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๒๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 



๕๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๖ 

 

๒๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๕. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์เป็นผู้รักษำกำร 
ส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรคลังเป็นผู้รักษำกำร) 

๒๙. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์เป็นผู้รักษำกำร 
ส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรคลังเป็นผู้รักษำกำร) 

๓๐. พระราชบัญญัติป้องกันการกระท้าบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ้้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓๑. พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน้าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๓๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๓๓. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๓๕. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 



๕๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๗ 

 

๓๗. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๐. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๑. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติให้บ้าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท้าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔๓. พระราชบัญญัติให้อ้านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติให้อ ำนำจปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้ำโภคภัณฑ์ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รักษำกำร) 

๔๔. พระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม) 
 

 


