
๑๑๒ 
กฎหมายท่ีไม่ปรากฏผูร้กัษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผูร้กัษาการ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๑๒ 

 

๑. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการค้าขายและการสมาคมแห่งข้าราชการในพระราชส านัก  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๒. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 

๓. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๔. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๕. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชส านักเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ 

๖. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชส านัก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๗. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชส านักเพิ่มเติม  (ครั้งที่ ๓) 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

๘. กฎมณเฑียรบาลเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ 

๙. ประกาศเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชส านัก 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒                        
(ก ำหนดให้อ ำนำจแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อด ำเนินกำรขจัดควำมไม่เรียบร้อยที่มีบุคคลเข้ำไปปลูกปักที่อยู่อำศัย
หรือท่ีตั้งท ำกำรค้ำในที่ซึ่งเป็นทำงสัญจรของประชำชนหรือท่ีประชำชนใช้ร่วมกันอันเป็นท่ีสำธำรณะสมบัติของ
แผ่นดิน) 

๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒                                    
(ก ำหนดให้อ ำนำจแกเ่จ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองและต ำรวจ มีหน้ำที่สอดส่องและปรำบปรำมสถำนบริกำรที่ด ำเนินงำน
อันไม่สุจริตกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและกระทบกระเทือนต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน) 

๑๒. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด ลงวันที่ 
๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

๑๓. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 



๑๑๓ 
กฎหมายท่ีไม่ปรากฏผูร้กัษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผูร้กัษาการ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๑๓ 

 

๑๔. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ 
๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

๑๕. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

๑๖. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

๑๗. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๓๖ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
(ประกำศฯ ฉบับดังกล่ำวก ำหนดให้ “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยส ำหรับ
องค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระรัชทำยำท ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์พระบรมวงศำนุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ 
และพระรำชอำคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๖” เป็น “พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยส ำหรับองค์พระมหำกษัตริย์ 
พระรำชินี พระรัชทำยำท ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ พระบรมวงศำนุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระรำชอำคันตุกะ 
พ.ศ. ๒๕๔๙”) 

๑๘. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

๑๙. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

๒๐. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๒๑. ประมวลกฎหมายอาญา 

๒๒. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

๒๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือ
ด าเนินกิจการอันใดทางการเมือง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระท าที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 



๑๑๔ 
กฎหมายท่ีไม่ปรากฏผูร้กัษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผูร้กัษาการ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๑๔ 

 

๒๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความแพ่งฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญาฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๒๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๒๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหารฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗) 

๓๐. พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ รักษำกำรเฉพำะในหมวด ๑ ควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และบริษัทจ ำกัด) 

๓๑. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช  ๒๔๖๔ 

๓๒. พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘ 

๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใช้บังคับในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๕. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๖. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๗ เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง ลงวันที่ ๒๐ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๘ เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า ลงวันที่ ๒๐ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



๑๑๕ 
กฎหมายท่ีไม่ปรากฏผูร้กัษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผูร้กัษาการ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๑๕ 

 

๓๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๙. พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระท าผิดทางการเมือง รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๔๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๓. พระราชบัญญัตวิ่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  ๒๕๐๒ 

๔๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่โรมันคาทอลิก มิสซัง  
ในกรุงสยาม 

๔๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย 

๔๗. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 


