๒๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑.

พระราชกาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๒.

พระราชกาหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐

๓.

พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.

พระราชกาหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.

พระราชกาหนดจัดสรรทุนสารองเงินตราเกินจานวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘

๖.

พระราชกาหนดถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห้าบาท ลักษณะเก้าเหลี่ยม
พ.ศ. ๒๕๒๑

๗.

พระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐

๘.

พระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐

๙.

พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๐.

พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙)

๑๑.

พระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๒.

พระราชกาหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๓.

พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐

๑๔.

พระราชกาหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖

๑๕.

พระราชกาหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๖.

พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๒๑

๒๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๗.

พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๘.

พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๙.

พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๐.

พระราชกาหนดอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๒๓

๒๑.

พระราชกาหนดโอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีสารองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๒.

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๔
(กาหนดให้กระทรวงการคลังมีอานาจกู้เงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินหนึ่งพันล้านบาทจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย
สาหรับซื้อข้าวเพื่อขายให้รัฐบาลต่างประเทศ)

๒๓.

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(กาหนดควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน)
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๒๔.

ประมวลรัษฎากร

๒๕.

พระราชบัญญัตกิ องทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๖.

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑

๒๗.

พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙

๒๘.

พระราชบัญญัตกิ องทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๙.

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔)

๓๐.

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๒๒

๒๓

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓๑.

พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐

๓๒.

พระราชบัญญัตกิ ารกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓๓.

พระราชบัญญัติการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘

๓๔.

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒
(ทั้งนี้ รักษาการเฉพาะในส่วนที่เป็นกิจการในทางการเงินร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

๓๕.

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

๓๖.

พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๗.

พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของกรมศุลกากร)

๓๘.

พระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๓๙.

พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)

๔๐.

พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑)

๔๑.

พระราชบัญญัตกิ ารบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

๔๒.

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

๔๓.

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๔๔.

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๒๓

๒๔

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๔๕.

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
พ.ศ. ๒๕๒๒
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑)

๔๖.

พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)

๔๗.

พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๔๘.

พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๔๙.

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย)

๕๐.

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

๕๑.

พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี
และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)

๕๒.

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

๕๓.

พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕

๕๔.

พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

๕๕.

พระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๒๔

๒๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๕๖.

พระราชบัญญัติกาหนดราคาปานกลางของที่ดินสาหรับการประเมินภาษีบารุงท้องที่
พ.ศ. ๒๕๒๙
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๕๗.

พระราชบัญญัติกาหนดวิธีการระงับการค้ากาไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑

๕๘.

พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๔๙๒

๕๙.

พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๔๙๔

๖๐.

พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๕๐๒

๖๑.

พระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๑

๖๒.

พระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวฒ
ั นาการ พ.ศ. ๒๕๐๖

๖๓.

พระราชบัญญัติกู้เงินช่วยชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓

๖๔.

พระราชบัญญัติกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒

๖๕.

พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๕

๖๖.

พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๗

๖๗.

พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๘

๖๘.

พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๙

๖๙.

พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙

๗๐.

พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๖

๗๑.

พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙

๗๒.

พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อความมั่นคงแห่งเงินตราและการอื่น ๆ พุทธศักราช ๒๔๘๕

๗๓.

พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม พ.ศ. ๒๕๑๔

๗๔.

พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๙

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๒๕

๒๖

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๗๕.

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯ
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙)

๗๖.

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๗๗.

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘

๗๘.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๗๙.

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

๘๐.

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้
ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

๘๑.

พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔

๘๒.

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร)

๘๓.

พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร)

๘๔.

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)

๘๕.

พระราชบัญญั ติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด
บาเหน็จและบานาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙
(นายกรัฐมนตรี)

๘๖.

พระราชบั ญญั ติคุ้ มครองการด าเนิ นงานของคณะมนตรีความร่วมมื อทางศุ ลกากร พ.ศ.
๒๕๔๑

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๒๖

๒๗

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๘๗.

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)

๘๘.

พระราชบัญ ญัติคุ้มครองการดาเนิน งานของสานัก งานผู้แทนธนาคารพัฒ นาเอเชีย
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)

๘๙.

พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองการดาเนิน งานของสานัก งานวิจัย เศรษฐกิจ มหภาคของ
อาเซียน + ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)

๙๐.

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณฯ
(นายกรัฐมนตรี)

๙๑.

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณฯ
(นายกรัฐมนตรี)

๙๒.

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑

๙๓.

พระราชบัญญัตเิ งินช่วยชาติในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๕
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัตยิ กเลิกเงินช่วยชาติในภาวะคับขันและภาษีอากรบางประเภท พ.ศ. ๒๔๘๙)

๙๔.

พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒

๙๕.

พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑

๙๖.

พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินภายในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๗๖

๙๗.

พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศ เพื่อเทศบาลและการบารุงท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๘๑

๙๘.

พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพื่อการอุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๔๘๑

๙๙.

พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพื่อเกษตรกร พุทธศักราช ๒๔๘๑

๑๐๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
(นายกรัฐมนตรี)

๑๐๑. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๒๗

๒๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๐๒. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑๐๓. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑๐๔. พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔
๑๐๕. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓
๑๐๖. พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕)

๑๐๗. พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐๘. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๐๙. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

๑๑๐. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙
๑๑๑. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
๑๑๒. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
๑๑๓. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙
๑๑๔. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖
๑๑๕. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๑๖. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๑๗. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม)

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๒๘

๒๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๑๘. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕)

๑๑๙. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒
(หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗)

๑๒๐. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒๑. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
๑๒๒. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๒๓. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๒๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
๑๒๕. พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖
๑๒๖. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
๑๒๗. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒๘. พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑๒๙. พระราชบัญญัติภาษีไม้ขีดไฟซึ่งทาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘
๑๓๐. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑๓๑. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
๑๓๒. พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนาเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

๑๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกเงินช่วยชาติในภาวะคับขันและภาษีอากรบางประเภท พ.ศ. ๒๔๘๙

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๒๙

๓๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

๑๓๕. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
๑๓๖. พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๓๗. พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๓๘. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก
ตามคาสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พ.ศ. ๒๕๑๙
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑๓๙. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการ
ศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘
๑๔๐. พระราชบัญญัติรับรองการกู้เงินนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๐
๑๔๑. พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑๔๒. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙
(นายกรัฐมนตรี)

๑๔๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
(นายกรัฐมนตรี)
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖)

๑๔๔. พระราชบัญ ญั ติว่าด้วยวิธีปฏิบั ติก ารภาษี อากรฝ่ายสรรพากรเฉพาะกาล เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติปีปฏิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓
๑๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘
(นายกรัฐมนตรี)

๑๔๖. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
(นายกรัฐมนตรี)

๑๔๗. พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙
ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๓๐

๓๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๔๘. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๔๙. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓)

๑๕๐. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติ งาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๕๑. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑๕๒. พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซาซ้อนกับกฎหมายอื่น
พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๕๓. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๕๔. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕๕. พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
๑๕๖. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
๑๕๗. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๕๘. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๕๙. พระราชบัญญัติห้ามนาของที่มีการแสดงกาเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑
๑๖๐. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒
(นายกรัฐมนตรี)

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๓๑

๓๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๖๑. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙
(นายกรัฐมนตรี)

๑๖๒. พระราชบั ญญั ติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕
(นายกรัฐมนตรี)

๑๖๓. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๗
(นายกรัฐมนตรี)

๑๖๔. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฏราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙
(นายกรัฐมนตรี)

๑๖๕. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑
๑๖๖. พระราชบัญญัติให้บาเหน็จในการปราบปรามผู้กระทาความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑๖๗. พระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๖๘. พระราชบั ญ ญั ติ ให้ อ านาจปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ กองทุ น การเงิน และธนาคารระหว่า ง
ประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔
๑๖๙. พระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

๑๗๐. พระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙
๑๗๑. พระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการเกีย่ วกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)

๑๗๒. พระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๓๒

๓๓

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๗๓. พระราชบัญญัติให้อานาจและกาหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน
ในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔
๑๗๔. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
(นายกรัฐมนตรี)

๑๗๕. พระราชบัญญัติอนุญาตให้จ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๔๙๑
๑๗๖. พระราชบัญญัติอนุญาตให้จ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๔๙๓
๑๗๗. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๗๘. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๗๙. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พุทธศักราช ๒๔๘๙
๑๘๐. พระราชบัญญั ติอนุญาตให้รัฐบาลให้กู้ยืมเงินแก่เทศบาลเมืองสองแห่ง เพื่อทาการตัดและ
ขยายถนน กับเพื่อลงทุนหาผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙
๑๘๑. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑๘๒. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑๘๓. พระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายฯ
(นายกรัฐมนตรี)

ดัชนีกฎหมายไทย (จาแนกตามผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย)

หน้ า ๓๓

