
๔๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๖ 

 

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

๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที ่๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕*1  
(ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรสร้ำงทำงพิเศษ) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๓. พระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัตกิารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๖. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๗. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๘. พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๙. พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   

                                         
1*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๖ นั้น ได้ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย. 

 



๔๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๗ 

 

๑๔. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๕. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓*2  

๑๖. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๗. พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๙. พระราชบัญญัตกิารรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๐. พระราชบัญญัตกิารรับขนทางอากาศระหวา่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๒. พระราชบัญญัตกิ าหนดค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๓. พระราชบัญญัติก าหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชนโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑* 

๒๕. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

                                         
2*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๖ นั้น ได้ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย. 

 



๔๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๘ 

 

๒๗. พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสมัปทาน พุทธศกัราช ๒๔๗๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๒๘. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒๙. พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๐. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๓๒. พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๓. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๓๔. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) 
(ท้ังนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๗๘ (๑) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรี
ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๙๗ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ 
“รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร” 
ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำน้ัน) 

๓๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐*3  

๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

                                         
3*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๖ นั้น ได้ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย. 

 



๔๙ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๙ 

 

๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย) 

๓๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกหหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ 

๔๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข) 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของ
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)  

 


