๙๔

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑.

พระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

๒.

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

๓.

พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙

๔.

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒

๕.

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

๖.

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

๗.

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐)

๘.

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๙.

พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑๐.

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๑.

พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

๑๒.

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๑๓.

พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๔.

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๙๔

๙๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๕.

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๖.

พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๗.

พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๘.

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๓๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
(ทั้งนี้ พระราชบัญญั ติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รักษาการ แต่สาหรับฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการ
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔
ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓)

๑๙.

พระราชบัญญัติจดั ที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑)

๒๐.

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒๑.

พระราชบัญญัตเิ ชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๒.

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

๒๓.

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

๒๔.

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๒๕.

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)

๒๖.

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๙๕

๙๖

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๒๗.

พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๘.

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙)

๒๙.

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๐.

พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘
(๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ)

๓๑.

พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๒.

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘

๓๓.

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

๓๔.

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

๓๕.

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

๓๖.

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๗.

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

๓๘.

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

๓๙.

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงคมนาคม
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)

๔๐.

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๑.

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

๔๒.

พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๙๖

๙๗

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๔๓.

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑

๔๔.

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(นายกรัฐมนตรี)

๔๕.

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๔๖.

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

๔๗.

พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙

๔๘.

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๔๙.

พระราชบัญญัติโอนอานาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๙๗

