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ค ำน ำ 
 

 ตามที่ส านักกฎหมาย โดยกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ได้ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือ
“ดัชนีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมาย)” โดยเป็นการประมวลและรวบรวมรายชื่อ
กฎหมายไทย อันประกอบด้วย รายชื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และ
พระราชก าหนดทุกฉบบัที่ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายของบ้านเมือง 
โดยเริ่มนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นกฎหมายไทย 
โดยเฉพาะเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับรองรับในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชน
ท่ีสนใจทั่วไปนั้น 

  โดยที่ปัจจุบันได้มีการตรากฎหมายใหม่ ๆ รวมทั้งมีการปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายฉบับเดิมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ของบ้านเมืองปัจจุบัน เพ่ือใช้บังคับเป็น
กฎหมายเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากหลายฉบับด้วยกัน ดังนั้น ในการจัดท าหนังสือ “ดัชนีกฎหมำยไทย 
(จ ำแนกตำมผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย)” ครั้งนี้ ทางกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย จึงได้ด าเนินการประมวลและ
รวบรวมรายชื่อกฎหมายไทย อันประกอบด้วย รายชื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
และพระราชก าหนดทุกฉบับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นับตั้งแต่อดีตจนถึง ณ ปัจจุบัน 
(ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐) ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยกฎหมายฉบับใด
ได้ถูกยกเลิกแล้วก็จะมีหมายเหตุก ากับไว้ทุกฉบับ ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลทางวิชาการทางด้านกฎหมาย 
โดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชก าหนดทุกฉบับได้อย่างครบถ้วน มีความสะดวก รวดเร็ว 
และเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “ดัชนีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมาย)” 
ฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านนิติบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  คณะกรรมาธิการ ข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจตามเจตนารมณ์ของการจัดพิมพ์ดังกล่าว 
 
 ส ำนักกฎหมำย 
 ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
 ปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัตแิห่งชำต ิ
 มีนำคม ๒๕๖๐ 
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(ก ำหนดให้มีเหรียญเพื่อมอบให้แก่ผู้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในกำรปฏิบัติกำรป้องกันหรือปรำบปรำมผู้ก่อกำรร้ำย
คอมมิวนิสต์ เรียกว่ำ “เหรียญสนองเสรีชน” ใช้อักษรย่อว่ำ ส.ส.ช.) 
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พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๖. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑๙. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน) 
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำกำร
แห่งชำติเป็นผู้รักษำกำร จนกระทั่งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นรักษำกำร 
อย่ำงไรก็ดี พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๙๑ (๓) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓๐ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำกำรแห่งชำติ” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพลังงำน” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงพลังงำน เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำน้ัน) 

๒๐. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๖ (๔) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติ
ใหส้อดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓๑ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม” 
ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำน้ัน) 

๒๑. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๒. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๓. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 



๓ 

นายกรฐัมนตรี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๓ 

 

๒๔. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๒๙ (๑) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓๙ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติกีฬำมวย พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมรีัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำน้ัน) 

๒๕. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๖. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗*1 

๒๗. พระราชบัญญัติก าหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๒๘. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๙. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๐. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๓๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๒. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๖ (๒) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติ
ใหส้อดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๔๐ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม” 
ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำน้ัน) 

                                         
1*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๖๐ นั้น ได้ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของนำยกรัฐมนตรี ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย. 

 



๔ 

นายกรฐัมนตรี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔ 

 

๓๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมาย
ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ยกเว้นหมวด ๓ ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
หรือนายกรัฐมนตรีมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 

๓๔. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๖. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕*2 

๓๗. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓๘. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๙. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุม 
ดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 

๔๐. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕  
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร 
ส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก ำหนดใหน้ำยกรัฐมนตรีและอัยกำรสูงสุดเป็นผู้รักษำกำร) 

๔๑. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔๒. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔๓. พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือต ารวจ ซึ่งกระท าการ
ต่อต้านการด าเนินการสงครามของญ่ีปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

                                         
2*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๖๐ นั้น ได้ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของนำยกรัฐมนตรี ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย. 

 



๕ 

นายกรฐัมนตรี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕ 

 

๔๔. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จและบ านาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๔๕. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๔๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๔๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๕๐. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๑. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๒. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๓. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๕๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณฯ   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๕๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณฯ   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๕๖. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕๗. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๕๘. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 
 



๖ 

นายกรฐัมนตรี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖ 

 

๕๙. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช  ๒๔๗๙  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๖๑. พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖๒. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๓. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๔. พระราชบัญญัตธิุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๖๕. พระราชบัญญัตธิุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซึ่งกระท าความผิด
เกี่ยวเน่ืองกับการเดินขบวนเมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๖๗. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๖๘. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการปฏิวัติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๖๙. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดและควบคุมอ านาจการปกครองแผ่นดิน 
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔  

๗๐. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการบริหารราชการแผ่นดิน 
เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

๗๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๗๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๗๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๗๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท ารัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๗๕. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพ่ือยึดอ านาจการปกครองแผ่นดิน
ระหว่างวันที่ ๘ และวันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๗๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ที่ได้น ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๗๕ กลับมาใช้ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๗๗. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๗๘. พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก 
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๗๙. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๘๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และอัยกำรสูงสุด) 

๘๓. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๘๔. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๘๕. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๑๓ (๑) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๗๔ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม” ดังนั้น 
ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 
เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำน้ัน) 

๘๖. พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๘๗. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 

๘๘. พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๘๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐* 

๙๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐*3 

๙๑. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(พระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษำกำร ส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร) 

๙๒. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๑๓ (๒) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรี
ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๘๗ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำนั้น) 

                                         
3*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๖๐ นั้น ได้ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของนำยกรัฐมนตรี ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำย. 

 



๙ 

นายกรฐัมนตรี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๙ 

 

๙๓. พระราชบัญญัติยกความผิดให้แก่ผู้กระท าผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนีราชการ
ทหารและต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๙๔. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหาร
พิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๙๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๙๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๙. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๐๐. พระราชบัญญัตริาชบณัฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 

๑๐๒. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๐๔. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๐๕. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 



๑๐ 

นายกรฐัมนตรี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๐ 

 

๑๐๖. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๐๗. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๐๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๐๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๖ (๓) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติ
ใหส้อดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๐๐ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
จึงมรีัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำน้ัน) 

๑๑๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

๑๑๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 
๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๑๑๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  
พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และ
พระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๑๑๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๑๔. พระราชบัญญัตวิ่าด้วยความผิดบางประการตอ่การเดนิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๑๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 



๑๑ 

นายกรฐัมนตรี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๑ 

 

๑๑๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๑๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี  พ.ศ. ๒๕๔๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๑๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๑๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๑๒๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นผู้รักษำกำร) 

๑๒๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๒๕. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 
 
 



๑๒ 

นายกรฐัมนตรี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๒ 

 

๑๒๖. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๒๗. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๒๘. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐   
(ประธำนศำลฎีกำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ยุติธรรม) 

๑๒๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์) 

๑๓๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๑๓๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๓๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๓๓. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๑๓๔. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ทั้งนี้ รักษำกำรเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมบทเฉพำะกำล) 

๑๓๕. พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๑๓๖. พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๓๗. พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมาย
ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ยกเว้นมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๗/๒ 
ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหรือนายกรัฐมนตรีมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 
 
 



๑๓ 

นายกรฐัมนตรี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๓ 

 

๑๓๘. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๑๓๙. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๒๙ (๓) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๒๐ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมรีัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำน้ัน) 

๑๔๐. พระราชบัญญัตสิัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๔๑. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๑๔๒. พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙ 

๑๔๓. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด ารงต าแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑๔๔. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๔๕. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๒   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๔๖. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๔๗. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 



๑๔ 

นายกรฐัมนตรี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๔ 

 

๑๔๘. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พ.ศ. ๒๕๔๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๔๙. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๕๐. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๕๑. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๕๒. พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๑๕๓. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(ประธำนศำลฎีกำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๕๔. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑๕๕. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๕๖. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๕๗. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๕๘. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๕๙. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมประมวลข่าวกลาง ส านัก
นายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๘ 



๑๕ 

นายกรฐัมนตรี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๕ 

 

๑๖๐. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๖๑. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๖ 

 

๑. กฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๒. ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(ก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับกำรควบคมุกำรท ำ ประกอบ ซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลงลกัษณะอำวุธส ำหรบัรำชกำรทหำร
และต ำรวจ) 

๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
(ก ำหนดให้ผู้ลงทุนหรือร่วมทุนกับกรมกำรพลังงำนทหำร กระทรวงกลำโหม ได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้ำที่
เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับสัมปทำนตำมพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔) 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน) 

๔. พระราชก าหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๕. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๖. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๗. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๘. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษา
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๙. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐. พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้
ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 
 
 
 



๑๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๗ 

 

๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้เฉพำะในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรศุลกำกร) 

๑๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช ๒๔๗๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๒. พระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี่ ปุ่น 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๕. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเน่ืองในการชุมนุมในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 
 
 



๑๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๘ 

 

๒๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.  ๒๔๙๙ 
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๒๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๘. พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒๙. พระราชบัญญัติยกทัณฑ์ให้แก่ต ารวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓๐. พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ไดก้ระท าผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓๑. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหาร
พิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๓๒. พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓๓. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการและ
ครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอื่นซึ่งรักษำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น ๆ  ตำมที่ระบุในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติ 
เป็นผู้รักษำกำร) 

๓๔. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้า
หาญ พ.ศ. ๒๕๒๖   
(ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอื่นซึ่งรักษำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น ๆ  ตำมที่ระบุในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติ 
เป็นผู้รักษำกำร) 

๓๕. พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๖. พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

 



๑๙ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๙ 

 

๓๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓๙. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๐. พระราชบัญญัติเรือนจ าทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๒. พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานทีก่ระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๑๙  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๔๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

๔๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ 
(๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๔๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน) 

๔๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย) 

๔๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๙. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ประธำนศำลฎีกำ) 

๕๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐   
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และประธำนศำลฎีกำ) 
 



๒๐ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๒๐ 

 

๕๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๒. พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

๕๓. พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล 
พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๕๔. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๕. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

 



๒๑ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๒๑ 

 

๑. พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒. พระราชก าหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓. พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. พระราชก าหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕. พระราชก าหนดจัดสรรทุนส ารองเงินตราเกินจ านวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๖. พระราชก าหนดถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห้าบาท ลักษณะเก้าเหลี่ยม 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๗. พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๘. พระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๙. พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๐. พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙) 

๑๑. พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๒. พระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๓. พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๔. พระราชก าหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๕. พระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๖. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๒๒ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๒๒ 

 

๑๗. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๘. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๙. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๐. พระราชก าหนดอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๑. พระราชก าหนดโอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีส ารองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ 
(ก าหนดให้กระทรวงการคลังมีอ านาจกู้เงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินหนึ่งพันล้านบาทจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ส าหรับซื้อข้าวเพื่อขายให้รัฐบาลต่างประเทศ) 

๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕   
(ก าหนดควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน)  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๔. ประมวลรัษฎากร 

๒๕. พระราชบัญญัตกิองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๖. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๘. พระราชบัญญัตกิองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

๓๐. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔   
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 



๒๓ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๒๓ 

 

๓๑. พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๒. พระราชบัญญัตกิารกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๔. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒   
(ทั้งนี้ รักษาการเฉพาะในส่วนที่เป็นกิจการในทางการเงินร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๓๕. พระราชบัญญัติการด ารงต าแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒   
(นายกรัฐมนตรี) 

๓๖. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๗. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากตา่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
(ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของกรมศุลกากร) 

๓๘. พระราชบัญญัตกิารทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๓๙. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

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

๔๑. พระราชบัญญัตกิารบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๒. พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔๓. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๔. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 



๒๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๒๔ 

 

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 และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๕๐. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๕๑. พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี
และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) 

๕๒. พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕๓. พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๕๔. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๕๕. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 
 



๒๕ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๒๕ 

 

๕๖. พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๕๗. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 

๕๘. พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๔๙๒ 

๕๙. พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๖๐. พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๖๑. พระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๒. พระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและวิวฒันาการ 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. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือการบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๗๐. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๗๑. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๗๒. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือความมั่นคงแห่งเงินตราและการอื่น ๆ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

๗๓. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๗๔. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 



๒๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๒๖ 

 

๗๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๗๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๗๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 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) 
(ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการศุลกากร) 

๘๓. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
(ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการศุลกากร) 

๘๔. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๘๕. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จและบ านาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(นายกรัฐมนตรี) 

๘๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

 



๒๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๒๗ 

 

๘๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๘๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๘๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของ
อาเซียน + ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๙๐. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณฯ   
(นายกรัฐมนตรี) 

๙๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณฯ   
(นายกรัฐมนตรี) 

๙๒. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 

๙๓. พระราชบัญญัตเิงินช่วยชาติในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบญัญัตยิกเลิกเงินช่วยชาติในภาวะคับขันและภาษีอากรบางประเภท พ.ศ. ๒๔๘๙) 

๙๔. พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๙๕. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๙๖. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินภายในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๙๗. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศ เพ่ือเทศบาลและการบ ารุงท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๙๘. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพื่อการอุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๙๙. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพื่อเกษตรกร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๐๑. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 



๒๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๒๘ 

 

๑๐๒. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

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

๑๐๔. พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๐๕. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๐๖. พระราชบัญญัติตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

๑๐๗. พระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๐๘. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๐๙. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

๑๑๐. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๑๑. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 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) 
 
 



๒๙ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๒๙ 

 

๑๑๘. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัตธินาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๑๑๙. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗) 

๑๒๐. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๑. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 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. พระราชบัญญัติภาษีการรบัมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒๘. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๒๙. พระราชบัญญัติภาษีไม้ขีดไฟซ่ึงท าในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๑๓๐. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๓๑. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๓๒. พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกเงินช่วยชาติในภาวะคับขันและภาษีอากรบางประเภท พ.ศ. ๒๔๘๙ 

 



๓๐ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๓๐ 

 

๑๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย)์ 

๑๓๕. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๓๖. พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๓๗. พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๓๘. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก
ตามค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 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. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(นายกรัฐมนตรี) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๑๔๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝ่ายสรรพากรเฉพาะกาล เน่ืองจาก
พระราชบัญญัติปีปฏิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๔๖. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒   
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๔๗. พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 



๓๑ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๓๑ 

 

๑๔๘. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๔๙. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญตัิสงเคราะห์ผูป้ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลอืราชการ การปฏิบัติงานของชาติ 
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓) 

๑๕๐. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติ งาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๕๑. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๕๒. พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๕๓. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๕๔. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๕๕. พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๕๖. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๑๕๗. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๕๘. พระราชบัญญัติหลักประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๕๙. พระราชบัญญัติห้ามน าของที่มีการแสดงก าเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๖๐. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๒   
(นายกรัฐมนตรี) 
 



๓๒ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๓๒ 

 

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

๑๖๒. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นายกรัฐมนตรี) 

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

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

๑๖๕. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๖๖. พระราชบัญญัติให้บ าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๖๗. พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๖๘. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๖๙. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๗๐. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๗๑. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกีย่วกบัธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๑๗๒. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 



๓๓ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๓๓ 

 

๑๗๓. พระราชบัญญัติให้อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน
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. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลให้กู้ยืมเงินแก่เทศบาลเมืองสองแห่ง เพ่ือท าการตัดและ
ขยายถนน กับเพ่ือลงทุนหาผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๘๑. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

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

๑๘๓. พระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจ่ายฯ   
(นายกรัฐมนตรี) 



๓๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๓๔ 

 

๑. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษา
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๓. พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 

๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของประชาคมยุโรปและส านักงานคณะกรรมาธิการ
ประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการไปรษณีย์แห่งเอเชียและ
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๓   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์
แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่ม
น  าโขง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๓๕ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๓๕ 

 

๑๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษ       
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานต ารวจสากลส าหรับเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๕. พระราชบัญญัตคิุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานผูแ้ทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของ
อาเซียน + ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่ง
เอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๑๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชีย
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๒๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่ง
เอเซยีอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 



๓๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๓๖ 

 

๒๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

๒๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๒๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๒๗. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๘. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๓๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๓   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๓๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๓๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
 



๓๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๓๗ 

 

๓๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๓๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๓๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๔๒. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกีย่วกบัธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพื นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง) 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงการต่างประเทศ ไปเป็นของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  
 
 



๓๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๓๘ 

 

๑. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒. พระราชบัญญัตกิารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๙ (๑) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๙ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมรีัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่าน้ัน) 

๕. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖. พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๙. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 

๑๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๙ (๓) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒๐ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมรีัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่าน้ัน) 
 

 



๓๙ 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๓๙ 

 

๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๕๘ ลงวันที ่๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
(ก ำหนดควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสกุแห่งสำธำรณชน)  
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๔ ลงวันที ่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕*  
(ก ำหนดวิธีกำรให้กำรสงเครำะห์และคุ้มครองเด็ก)  

๓. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔. พระราชบัญญัตกิารคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕. พระราชบัญญัตกิารฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕*1 

๖. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๗. พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔*   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข)   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๘. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒* 

๙. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุม 
ดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(นำยกรัฐมนตรี) 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔* 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๑๑. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                                         
1*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓๘ นั้น ได้ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้น ในปัจจุบัน
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย. 

 



๔๐ 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๐ 

 

๑๒. พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๑๓. พระราชบัญญัติความเทา่เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกดิโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๑๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙*2 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑*   

๑๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙*   

๒๐. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑   
(ประธำนศำลฎีกำ) 

๒๑. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖   
(นำยกรัฐมนตรี) 

๒๒. พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐*     
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๒๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖   
(นำยกรัฐมนตรี) 

                                         
2*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓๘ นั้น ได้ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้น ในปัจจุบัน
พระรำชบัญญัติฉบับนี้จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย. 

 



๔๑ 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๑ 

 

๒๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑*   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๒๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๒๘. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๙. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗*3     
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓๐. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 

 

                                         
3*ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓๘ นั้น ได้ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้น ในปัจจุบัน
พระรำชบัญญัติฉบับนี้จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย. 

 



๔๒ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๒ 

 

๑. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๕. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๖. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๗. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๘. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๙. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๑. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๒. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๓. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๔. พระราชบัญญัตกิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 



๔๓ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๓ 

 

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๗. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๑๘. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๙. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒๑. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๒. พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๗. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕) 

๒๙. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑) 

๓๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 



๔๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๔ 

 

๓๑. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓๒. พระราชบัญญัติจดัรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๓๓. พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๐ (๒) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๖ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่านั้น) 

๓๖. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๗. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๙. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔๐. พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

๔๑. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๒. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๔๓. พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 



๔๕ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๕ 

 

๔๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔๖. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๗. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๐ (๓) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐๖ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่านั้น) 

๔๘. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๙. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(นายกรัฐมนตรี) 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามบทเฉพาะกาล) 

๕๐. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๑. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๐ (๕) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒๙ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่านั้น) 

๕๒. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

 



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)  

 



๕๐ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๐ 

 

๑. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

๕. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐*1 

๗. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๘. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗* 

๙. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕* 

๑๑. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕*  

๑๓. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔* 
 
                                         

1*ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๐ นั้น ได้ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย. 

 



๕๑ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๑ 

 

๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่ง
เอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชีย
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๓. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘*1 

๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(ทั้งนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รักษาการ) 

๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๘. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘* 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๙. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 

                                         
1*ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๘ นั้น ได้ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย. 

 



๕๒ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๒ 

 

๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔*   
 (ควบคุมการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 

๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕*  
(ก าหนดให้ผู้ลงทุนหรือร่วมทุนกับกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับสัมปทานตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔) 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๓. พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓*1 

๔. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕* 

๖. พระราชบัญญัตกิารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑* 

๗. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๘. พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒* 

๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๑๐. พระราชบัญญัติปันส่วนน้้ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓*   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๑. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔* 

๑๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

                                         
1*ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๑ นั้น ได้ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย. 

 



๕๓ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๓ 

 

๑๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔*2 

๑๔. พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓* 

๑๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ต้าบลห้วยโป่ง อ้าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

 

                                         
2*ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๑ นั้น ได้ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย. 

 



๕๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๔ 

 

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

๒. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๔. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒   
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรร่วมเฉพำะในส่วนท่ีเป็นกิจกำรในทำงกำรเงิน) 

๕. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๖. พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๙๑ (๑) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้ มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๐ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
พลังงำน” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญตัิกำรคำ้น้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน 
เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเท่ำน้ัน) 

๗. พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๘. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของกรมศุลกำกร) 

๙. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 



๕๕ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๕ 

 

๑๐. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๑๓. พระราชบัญญัติก้าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บริษัท
จ้ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ รักษำกำรเฉพำะในหมวด ๑ ควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และบริษัทจ ำกัด) 

๑๔. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์  และสิ่ง
ที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๗. พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจ้าพวกใน
ภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ้้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๘. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๑๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๒๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 

๒๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 



๕๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๖ 

 

๒๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๕. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์เป็นผู้รักษำกำร 
ส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรคลังเป็นผู้รักษำกำร) 

๒๙. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์เป็นผู้รักษำกำร 
ส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรคลังเป็นผู้รักษำกำร) 

๓๐. พระราชบัญญัติป้องกันการกระท้าบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ้้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓๑. พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน้าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๓๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๓๓. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

๓๕. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 



๕๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๗ 

 

๓๗. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๐. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๑. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติให้บ้าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท้าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๔๓. พระราชบัญญัติให้อ้านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติให้อ ำนำจปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้ำโภคภัณฑ์ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รักษำกำร) 

๔๔. พระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม) 
 

 



๕๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๘ 

 

๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔   
(ควบคุมการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๑ (๑๑) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓๐ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน” ดังนั้น ในปัจจุบันประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ จึงมี
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเท่านั้น) 

๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
(ก าหนดจ ากัดเวลาส าหรับการเล่นและการจ าหน่ายในสถานโบว์ลิ่ง สถานเล่นสเก็ต ร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่ม) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
(ก าหนดควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน)   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕   
(ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการจอดเรือในแม่น้ าล าคลอง พุทธศักราช ๒๔๗๙) 

๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๐ ลงวันที ่๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(ก าหนดให้แยกอ าเภอยโสธร อ าเภอกุดชุม อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอป่าติ้ว 
ออกจากจังหวัดอุบลราชธานีแล้วรวมจัดตั้งเป็นจังหวัดยโสธร) 

๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕  
(แก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยก าหนดให้ผ่อนผัน
ก าหนดเวลาส าหรับเล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต ส าหรับขายอาหารหรือเครื่องดื่ม และการเล่นมหรสพในโรงมโหรสพ) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕  
(แก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตขายอาหารและเครื่องดื่ม) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 



๕๙ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๙ 

 

๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(ก าหนดให้มีการอนุญาตให้จ าหน่ายสุราและเครื่องดื่ม ณ สถานที่ขายสุราในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งก าหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน) 

๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๔ ลงวันที ่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕  
(ก าหนดวิธีการให้การสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก)  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘ (๑๑) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓๓ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ดังนั้น ในปัจจุบัน 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเท่าน้ัน) 

๑๐. ประมวลกฎหมายที่ดิน 

๑๑. พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๒. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๓. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๑๔. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๑๕. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

๑๖. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)  

๑๘. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 



๖๐ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๐ 

 

๒๐. พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๑. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๒๒. พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๒๓. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๙๓ 

๒๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๒๕. พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๘ (๑) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงมรีัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเท่าน้ัน) 

๒๖. พระราชบัญญัติการเนรเทศ พุทธศักราช ๒๔๙๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 

๒๘. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตาม
ค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๙. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๓๐. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๒. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๓. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 



๖๑ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๑ 

 

๓๔. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๕. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๓๖. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๓๗. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑  

๓๘. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๓๙. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘ (๓) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๒ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเท่าน้ัน) 

๔๐. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๔๑. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๔๒. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม) 

๔๓. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๔๔. พระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๔๕. พระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมในยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พุทธศักราช ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 



๖๒ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๒ 

 

๔๖. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๔๗. พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่  
พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๔๘. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต้ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๔๙. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

๕๐. พระราชบัญญัติก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๕๒. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  

๕๓. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๕๔. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๕๕. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๕๖. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสตัว์และจ าหน่ายเน้ือสตัว์ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ้าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งต่อมา
พระราชบัญญัติฉบับนี ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ้าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๕๗. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓          
(นายกรัฐมนตรี) 
 
 



๖๓ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๓ 

 

๕๘. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๕๙. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

๖๐. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๖๑. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๑ (๕) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๖ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่าน้ัน) 

๖๒. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๖๓. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๔. พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๖๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๖๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๖๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๖๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช ๒๔๗๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๖๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 



๖๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๔ 

 

๗๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๑. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๗๒. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๓. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘ (๕) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๕ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ดังนั้น ในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเท่าน้ัน) 

๗๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และ
จังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

๗๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๗๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๗๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 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) 

๗๘. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑) 
 



๖๕ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๕ 

 

๗๙. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘ (๖) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๖ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ดังนั้น ในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเท่านั้น) 

๘๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๘๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๒. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๘๓. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๘๔. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๘๕. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๘๖. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๘๗. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๘๘. พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๙. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๙๐. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดับึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



๖๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๖ 

 

๙๑. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๙๒. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๙๓.  พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัสระแกว้ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๙๔. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๙๕. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัอ านาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๙๖. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๙๗. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

๙๘. พระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๙๙. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐๐. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเน่ืองในการชุมนุมในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.  ๒๔๙๙ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๑๐๓. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๐๔. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๐๕. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 

 



๖๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๗ 

 

๑๐๖. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ 
ส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รักษาการ) 

๑๐๗. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๑๐๘. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐   

๑๐๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)  

๑๑๐. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๑๑๑. พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 

๑๑๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๑๑๓. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๑๔. พระราชบัญญัติเพ่ิมอ านาจต ารวจในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางน้ า 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๑๕. พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓   
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๑๑๖. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๑๗. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๑๘. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
 
 



๖๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๘ 

 

๑๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๑๒๐. พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)           
(หมายเหตุ  ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๑๒๑. พระราชบัญญัติยกทัณฑ์ให้แก่ต ารวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๑๒๒. พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ไดก้ระท าผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๑๒๓. พระราชบัญญัติยกเลิกค าสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติ ที่ ๓๖/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๒๔. พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)   

๑๒๕. พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๒๖. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก
ตามค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๑๙   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(หมายเหตุ  ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๑๒๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการ) 
 



๖๙ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๙ 

 

๑๓๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๓๑. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๓๒. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๓๓. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๑๓๔. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๓ (๓) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
ในการด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๑ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่าน้ัน) 

๑๓๕. พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๖. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๓๗. พระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๑๓๘. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๓๙. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๑๔๐. พระราชบัญญัติลบล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษในกรณีเกณฑ์แรงงาน
หรือทรัพย์สินในระหว่างมหาสงครามเอเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๑๔๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท้าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 



๗๐ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๐ 

 

๑๔๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ 
(๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๔๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๔๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๓   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๔๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๔๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๔๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๕๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓   
(นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๕๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
 
 



๗๑ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๑ 

 

๑๕๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๕๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
 

๑๕๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๕๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม) 

๑๕๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๕๗. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๓ (๔) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
ในการด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐๓ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่านั้น) 

๑๕๘. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๓ (๕) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
ในการด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐๔ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่านั้น) 
 



๗๒ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๒ 

 

๑๕๙. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๓ (๖) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
ในการด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐๕ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่านั้น) 

๑๖๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และประธานศาลฎีกา) 

๑๖๑. พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๖๒. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๖๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๖๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ต าบลบ้านปึก ต าบลเสม็ด และต าบลแสนสุข  
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๖๕. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๖๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๑ (๙) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
ในการด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนีม้าเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๐ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
จึงมรีัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเท่าน้ัน) 

๑๖๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข) 



๗๓ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๓ 

 

๑๖๘. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๖๙. พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๗๐. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๗๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๗๒. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๑๗๓. พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๑๗๔. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๗๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๑ (๙) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
ในการด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนีม้าเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๐ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔
จึงมรีัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเท่าน้ัน) 

๑๗๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รักษาการ แต่ส าหรับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการ) 

๑๗๗. พระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๗๘. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๗๙. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 



๗๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๔ 

 

๑๘๐. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๘๑. พระราชบัญญัติให้บ าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๘๒. พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล 
พ.ศ. ๒๔๙๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๑๘๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๘๔. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๘๕. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๘๖. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. ๒๔๙๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๘๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปเป็น
ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

๑๘๘. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(นายกรัฐมนตรี) 

 
  
 
 



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. 

 



๘๒ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๘๒ 

 

๑. พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. พระราชบัญญัตกิารกลับเปน็ผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑*1 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๔. พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘ (๑) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนีม้าเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๕ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” 
ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญตัิการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเท่านั้น) 

๖. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๗. พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี
และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

                                         
1*ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๘ นั้น ได้ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย. 

 



๘๓ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๘๓ 

 

๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(ประธานศาลฎีกา) 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ก าหนดใหร้ัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผูร้ักษาการ ส่วนฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้รักษาการ) 

๑๕. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘ (๗) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนีม้าเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ ให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๓ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” 
ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเท่านั้น) 

๑๖. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๗. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๙. พระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

๒๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 
 



๘๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๘๔ 

 

๒๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข) 



๘๕ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๘๕ 

 

๑. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑*1 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๒. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐*   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๓. พระราชบัญญัตกิองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔* 

๖. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

๗. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕* 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๘. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๙. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔* 

๑๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒* 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

 

                                         
1*ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒๖ นั้น ได้ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย. 

 



๘๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๘๖ 

 

๑. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๑ (๒) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๘ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลงังาน” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่าน้ัน) 

๒. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณเูพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๔. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๕. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๐ (๔) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๔ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่าน้ัน) 

๙. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 
 
  



๘๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๘๗ 

 

๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕        
 (ก ำหนดคุ้มครองกำรด ำเนินงำนขององค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้องค์กำรรัฐมนตรี

ศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นนิติบุคคลและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย) 

๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 (ก ำหนดมำตรกำรให้ผู้ครอบครองโบรำณวัตถุและศิลปวัตถุต้องปฏิบัติในเขตท้องที่จังหวัดอุดรธำนี และจังหวัด

สกลนคร) 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔. พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔   
 (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 
 (หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๕. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๒๖ (๑) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๒ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
วัฒนธรรม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีในสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดี พระรำชบัญญัติฉบับนี้
ถูกยกเลิกแล้วโดยพระรำชบัญญัติสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๖. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๙. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



๘๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๘๘ 

 

๑๒. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(นำยกรัฐมนตรี) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๖๐ (๑) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของนำยกรัฐมนตรี และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓๘ 
ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” เป็น “นำยกรัฐมนตรี” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดวิทยฐำนะผู้ส ำเร็จวิชำกำรพระพุทธศำสนำ พ.ศ. ๒๕๒๗ จึงมีนำยกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเท่ำนั้น) 

๑๓. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(นำยกรัฐมนตรี) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๖๐ (๒) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของนำยกรัฐมนตรี และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๔๒ 
ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” เป็น “นำยกรัฐมนตรี” ดังนั้น ในปัจจุบัน พระรำชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงมนีำยกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเท่ำนั้น) 

๑๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖   
 (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๑๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 
(ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก ำหนดให้รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุตธิรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นผู้รักษำกำร แต่ส ำหรับฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษำกำร 
อย่ำงไรก็ดี พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ถูกยกเลิกแล้วโดยพระรำชบญัญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑๘. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



๘๙ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๘๙ 

 

๑๙. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๒๖ (๓) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๖๙ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
วัฒนธรรม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเท่ำนั้น) 

๒๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ 



๙๐ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๙๐ 

 

๓๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(นำยกรัฐมนตรี) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๖๐ (๔) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของนำยกรัฐมนตรี และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๘๖ 
ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” เป็น “นำยกรัฐมนตรี” ดังนั้น ในปัจจุบัน พระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีนำยกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเท่ำนั้น) 

๔๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(นำยกรัฐมนตรี) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๖๐ (๓) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของนำยกรัฐมนตรี และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๘๕ 
ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” เป็น “นำยกรัฐมนตรี” ดังนั้น ในปัจจุบัน พระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมนีำยกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเท่ำนั้น) 

๔๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 



๙๑ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๙๑ 

 

๔๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๕๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๕๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๕๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๕๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๕๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖๑. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๖๒. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖๓. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



๙๒ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๙๒ 

 

๖๔. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๒๖ (๔) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๙๙ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
วัฒนธรรม” ดังนั้น พระรำชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๔๘๕ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดี พระรำชบัญญัติฉบับนี้ถูกยกเลิกแล้วโดยพระรำชบัญญัติวัฒนธรรม
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๖๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ 
(๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ยุติธรรม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

๖๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๒๖ (๕) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๑๑ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวงวัฒนธรรม” ดังนั้น พระรำชบัญญัตสิ่งเสริมกิจกำรฮจัย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเท่ำนั้น) 

๖๘. พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖๙. พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗๐. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๗๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘   

 (หมายเหต ุยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๗๒. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



๙๓ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๙๓ 

 

๗๓. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๗๔. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 (หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโด พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) 

๗๕. พระราชบัญญัตสิถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗๖. พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๗๗. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗๘. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗๙. พระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม) 
(ทั้งนี้ พระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๒๖ (๖) ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้มำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม และพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๒๓ ก ำหนดให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
วัฒนธรรม” ดังนั้น พระรำชบัญญัติส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดี พระรำชบัญญัติฉบับนี้ถูกยกเลิกแล้ว
โดยพระรำชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๘๐. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๘๑. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐   

 (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 
 
 
 
 
 



๙๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๙๔ 

 

๑. พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย 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. พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๘. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกดิโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๑๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 



๙๕ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๙๕ 

 

๑๕. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๗. พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  
(ทั้งนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รักษาการ แต่ส าหรับฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการ 
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑๙. พระราชบัญญัติจดัที่ดินเพ่ือการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑) 

๒๐. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒๑. พระราชบัญญัตเิชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 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) 
 
 



๙๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๙๖ 

 

๒๗. พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ 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. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด 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   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) 

๔๐. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๒. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 



๙๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๙๗ 

 

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. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

 



๙๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๙๘ 

 

๑. พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๕. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔   
(ทั้งนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการศุลกากรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการ) 

๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๗. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๘. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๙. พระราชบัญญัติน  าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๐ (๑) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖๖ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม” 
เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติน้ าบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตเิท่านั้น) 

๑๐. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญตัิธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๑๑. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 



๙๙ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๙๙ 

 

๑๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๔. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๕. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๑ (๑๐) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
ในการด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒๗ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
จึงมรีัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเท่าน้ัน) 

๒๑. พระราชบัญญัติอ้อยและน  าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต าบลห้วยโป่ง และต าบลมาบตาพุด อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

ประธานรฐัสภา 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๐๐ 

 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๓. พระราชบัญญัติค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕. พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๗. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน) 
(ทั้งนี้ เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ก าหนดให้ประธานรัฐสภา
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี)*1 
 
 
 

                                         
1*พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมช่ือ “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยก าหนดให้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รักษาการ ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของตน. 

 



๑๐๑ 

ประธานรฐัสภา 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๐๑ 

 

๘. พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๙. พระราชบัญญัติยศต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๑๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๑๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วย
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ยกเว้นหมวด ๓ ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง 
และหมวด ๔ กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้
เป็นอย่างอื่นหรือนายกรัฐมนตรีมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 

 
 
 
 



๑๐๒ 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๐๒ 

 

๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน) 
(ทั้งนี้ เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ก าหนดให้
ประธานรัฐสภาเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้)*1 

๓. พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 
 
 
 
  

 
 

                                         
1*พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมช่ือ “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยก าหนดให้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รักษาการ ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของตน. 

 



๑๐๓ 

ประธานศาลฎีกา 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๐๓ 

 

๑. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
(ทั้งนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นผู้รักษาการ แต่ส าหรับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการ) 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 



๑๐๔ 

ประธานศาลฎีกา 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๐๔ 

 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๑๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้  ศาลอาญากรุงเทพใต้ 
ศาลแพ่งธนบุรี  และศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวง
พระโขนงเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๔. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๒๖. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม) 

๒๗. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๘. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 



๑๐๕ 

ประธานศาลปกครองสงูสดุ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๐๕ 

 

๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๐๖ 

 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๗. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน) 
(ทั้งนี้ เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ก าหนดให้ประธานรัฐสภา
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้)*1 

๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
                                         

1*พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตร วจการแผ่นดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมช่ือ “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยก าหนดให้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รักษาการ ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของตน. 

 



๑๐๗ 

ประธานผูต้รวจการแผน่ดิน 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๐๗ 

 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน) 
(ทั้งนี้ เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ก าหนดให้ประธานรัฐสภา
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้)*1 

๓. พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
1*พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมช่ือ “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยก าหนดให้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รักษาการ ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของตน. 

 



๑๐๘ 

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๐๘ 

 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน) 
(ทั้งนี้ เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ก าหนดให้ประธานรัฐสภา
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้)*1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

1*พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมช่ือ “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยก าหนดให้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รักษาการ ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของตน. 

 



๑๐๙ 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๐๙ 

 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 
(ทั้งนี้ เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ก าหนดให้ประธานรัฐสภา
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้)*1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
1*พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมช่ือ “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยก าหนดให้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รักษาการ ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของตน. 

 



๑๑๐ 

อยัการสงูสดุ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๑๐ 

 

๑. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ทั้งนี้ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๓ ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ 
ส่วนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีและอัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการ) 

๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



๑๑๑ 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๑๑ 

 

๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



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 
 




