
๗๕ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๕ 

 

๑. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒. พระราชบัญญัตกิองทุนยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

๔. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษา 
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๕. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๖. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๗. พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๙. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๑๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 



๗๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๖ 

 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๑๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๒๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภออ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 



๗๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๗ 

 

๓๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๔๐. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๔๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

(ทั้งนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รักษาการ แต่ส าหรับฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการ 
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๔๒. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
(ประธานศาลฎีกา) 
(ทั้งนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นผู้รักษาการ แต่ส าหรับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการ) 

๔๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๔๔. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๔๕. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น  
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 
 



๗๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๘ 

 

๔๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๗. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเน่ืองในการชุมนุมในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๘. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๔๙. พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๕๐. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(นายกรัฐมนตรี และอัยการสูงสุด) 

๕๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙*1 

๕๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี 
และศาลจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๕๓. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๔. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดทุ่งสง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๕๕. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

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

๕๗. พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                                         
1*ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๓ นั้น ได้ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย. 

 



๗๙ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๙ 

 

๕๘. พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๕๙. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ทั้งนี้ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการ ส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ) 

๖๐. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓2๔* 

๖๑. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหาร
พิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

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

๖๓. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙* 

๖๔. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๖๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ
สตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๖๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ 
(๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๖๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

                                         
*ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๓ นั้น ได้ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย. 

 



๘๐ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๘๐ 

 

๖๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๓   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๖๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๗๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๗๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๗๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๗๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๗๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๗๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๗๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๗๗. พระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙) 



๘๑ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๘๑ 

 

๗๘. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐*3 

๗๙. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖* 

๘๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐   
(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๘๑. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒* 

๘๒. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ประธานศาลฎีกา) 

๘๓. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๘๔. พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘๕. พระราชบัญญัติเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๖. พระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๘๗. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

๘๘. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๘๙. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๙๐. พระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๙๑. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                                         
3*ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๓ นั้น ได้ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย. 

 


