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หมายเหตุคณะผู้จัดทำ 
  
  

หลักการในการจัดทำดัชนีกฎหมายไทย จำแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ มุ่งเป้าหมายสำคัญ คือ 
เพือ่ให้ผู้ใช้กฎหมายหรือผู้ที่สนใจกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักศึกษา และประชาชนใช้เป็นเอกสารในการศึกษา 
ค้นคว้า และปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้จำกัดขอบเขตในการจัดทำไว้เฉพาะรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชกำหนดซ่ึงเป็นกฎหมายฉบับหลัก (ไม่รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
แต่หากเป็นฉบับต่อมาที่ไม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับหลักจะนับแยกเป็นอีกฉบับหนึ่ง) ในระดับแม่บทที่ยังคงมีผลใช้บังคับ
เป็นสำคัญ โดยในกรณีที่มีผู้รักษาการหลายคนร่วมกัน จะระบุผู้รักษาการทุกคนไว้ในวงเล็บ  

สำหรับตัวสะกด และการันต์ คณะผู้จัดทำได้ยึดถือความถูกต้องจากสารบาญราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นฉบับในการจัดทำ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาอย่างชัดเจน คณะผู้จัดทำได้ปรับเปลี่ยนให้เป็น
ภาษาปัจจุบันด้วยแล้ว 

ทั้งนี้ การระบุผู้รักษาการตามกฎหมาย จะพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังที่ปรากฏในข้อมูล
กฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำ ส่วนในกรณีที่ตำแหน่งผู้รักษาการตามกฎหมายตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายไม่ตรงกับตำแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการจัดองค์กรภาครัฐ
เสียใหม่ในเวลาต่อมานั้น คณะผู้จัดทำจะระบุผู้รักษาการเดิมไว้ในวงเล็บและจัดทำคำอธิบายเป็นเชิงอรรถประกอบไว้เพื่อให้
สะดวกต่อการทำความเข้าใจ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารชุด “ดัชนีกฎหมายไทย” ที่กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ได้จัดทำข้ึนนี้ จะยังประโยชน์แก่ท่านผู้ใช้ตามควรแก่กรณี หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
มายังฝ่ายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทยได้โดยตรง ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖-๙ ต่อ ๒๔๐๙ 
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๑ 

นายกรัฐมนตรี 
 

๑. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนำ้มันเชื้อเพลงิ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓. พระราชกำหนดชั้นยศเสนอความชอบสำหรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ ช้างเผือกแลมงกุฎ 

สยาม (พระพุทธศักราช ๒๔๕๙) 
    (เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร๑) 

๔. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
๖. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสงูสุด) 

๘. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙. พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคก์รของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผา่นระบบดจิิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการทีแ่ต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๙. พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๐. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
๒๑. พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๒. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔. พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๕. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปรยิัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับนายกรัฐมนตรี ประกอบกับภารกิจและอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นของสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี, โปรดดู มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒ 

๒๖. พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย) 

๒๗. พระราชบัญญัติการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม) 

๒๘. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๓๐. พระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๓๑. พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓๒. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๓. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๔. พระราชบัญญัตเิขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๕. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๖. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายทีด่ินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๗. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๙. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๐. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๔๑. พระราชบัญญัติควบคมุการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสยีง พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๔๒. พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๓. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคมุดูแลเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๔๔. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(นายกรัฐมนตรีและอัยการสูงสุด) 

๔๕. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากสินคา้ที่ไมป่ลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๖. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔๗. พระราชบัญญัติคืนฐานะเดมิแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ ซึ่งกระทำการต่อต้านการ

ดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
๔๘. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ ์เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ และสิทธิในการรับเบีย้หวัด บำเหน็จและ

บำนาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๔๙. พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๐. พระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๕๑. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๕๒. พระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณจ์ุลจอมเกลา้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๕๓. พระราชบัญญัตเิครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสรญิยิ่งดิเรกคณุาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๕๔. พระราชบัญญัตเิครื่องหมายครุฑพา่ห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๕๕. พระราชบัญญัตเิครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
๕๖. พระราชบัญญัตเิงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๗. พระราชบัญญัตเิงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๕๘. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๙. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๐. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอัยการสูงสดุ) 
๖๑. พระราชบัญญัติจดัระเบียบทรัพยส์ินพระมหากษัตรยิ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖๒. พระราชบัญญัตติำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖๓. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๖๔. พระราชบัญญัติทุนรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๕. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๖. พระราชบัญญัติธรุกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๗. พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสญัญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ่อเชลยศึก  

ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๖๘. พระราชบัญญัติบตัรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๐. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด) 
๗๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗๓. พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศกัราช ๒๔๘๓ 
๗๔. พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์) 

๗๕. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏริูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๖. พระราชบัญญัตมิาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๗. พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๘. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตัิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และ

กฎหมายที่เกีย่วข้อง ท่ีให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกต ิและที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดี
ซึ่งเกี่ยวกับความผดิอันเป็นคอมมวินิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม) 

๗๙. พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘๐. พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๑. พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๒. พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘๓. พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๔. พระราชบัญญัตริาชบัณฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๕. พระราชบัญญัตริาชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม) 
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๘๖. พระราชบัญญัตโิรงเรยีนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจดัตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๘๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัตติ่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
๘๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ไปร่วมชันสูตรพลกิศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) 

และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๙๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอำนาจหน้าท่ีระหวา่งศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการไดม้าซึง่อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๙๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการสง่ผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๙๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๙๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๙๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๙๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกีย่วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๙๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
๑๐๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลมิพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๑๐๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๑๐๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๐๓. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
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๑๐๔. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๐๕. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๑๐๖. พระราชบัญญัตสิง่เสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๐๗. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
๑๐๘. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๙. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๑๐. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๑. พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ และใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการตามบทเฉพาะกาล) 

๑๑๒. พระราชบัญญัตสิภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๑๓. พระราชบัญญัตสิภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วจิัยและนวัตกรรม) 
๑๑๔. พระราชบัญญัตสิภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๑๕. พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
๑๑๖. พระราชกำหนดเหรยีญช่วยราชการเขตตภ์ายใน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๑๑๗. พระราชกำหนดเหรยีญชัยสมรภูม ิพุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๑๑๘. พระราชบัญญัตเิหรียญทวีธาภิเศกรัชกาลที่ ๔ รตันโกสินทรศก ๑๒๒ 

 (กระทรวงวังและกรมพระอาลักษณ๑์) 
๑๑๙. พระราชบัญญัตเิหรียญรัชมงคล รตันโกสินทรศก ๑๒๖ 

 (กรมวัง และกรมพระอาลักษณ์๒) 
๑๒๐. พระราชบัญญัตเิหรียญรตันาภรณ ์รัชกาลที่ ๗ พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

 (กรมราชเลขาธิการ๓)  
๑๒๑. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๒. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทยีบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๓. พระราชบัญญัตเิหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 
๑๒๔. พระราชบัญญัตเิหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๒๕. พระราชบัญญัตเิหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๒๖. พระราชบัญญัตเิหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดมิาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๑๒๗. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มหามงคล

สมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับนายกรัฐมนตรี ประกอบกับประกอบกับภารกิจและอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

เป็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี, โปรดดู มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒ โปรดดู เชิงอรรถที่ ๑, ขา้งต้น 
๓ โปรดดู เชิงอรรถที่ ๑, ขา้งต้น 
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๑๒๘. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๒๙. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มหามงคล
สมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๐. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มหามงคล
สมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลัง) 

๑๓๑. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๒. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

๑๓๓. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๔. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๕. พระราชบัญญัตเิหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๑๓๖. พระราชบัญญัตเิหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยโุรป  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๗. พระราชบัญญัตเิหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๘. พระราชบัญญัตเิหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช สยามมกฎุราชกุมาร 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๙. พระราชบัญญัตเิหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๔๐. พระราชบัญญัตเิหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนญู พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
๑๔๑. พระราชบัญญัตเิหรียญพิทักษ์เสรชีน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
๑๔๒. พระราชบัญญัตเิหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๑๔ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๑๔๓. พระราชบัญญัตเิหรียญรตันาภรณ ์รัชชกาลที่ ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
๑๔๔. พระราชบัญญัตเิหรียญรตันาภรณ ์รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
๑๔๕. พระราชบัญญัตเิหรียญรตันาภรณ ์รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๖. พระราชบัญญัตเิหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๔๗. พระราชบัญญัตเิหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๑๔๘. พระราชบัญญัตเิหรียญราชรจุิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๔๙. พระราชบัญญัตเิหรียญราชรจุิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕๐. พระราชบัญญัตเิหรียญศานตมิาลา พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
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๑๕๑. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญตัิบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไดต้รวจชำระใหม่  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๑๕๒. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๑๕๓. พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหนว่ยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วน
ราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕๔. พระราชบัญญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถีแ่ละกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๕๕. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๕๖. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕๗. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิ่งเทยีมอาวุธปืน  

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ร่วมรักษาการ (เฉพาะในส่วนท่ีเกีย่วกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๖  
วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๕๕) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับ 
การศุลกากร)) 

๑๕๘. พระราชบัญญัตเิอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
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๘ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 

๑. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๒. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย) 

๓. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสงูสุด) 

๔. พระราชบัญญัติการปฏิบตัิเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษา
คดอีาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๕. พระราชบัญญัติการรื้อฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง) 

๖. พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๘. พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๙. พระราชบัญญัติควบคมุการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการ

สงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย)์ 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคมุยุทธภณัฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒. พระราชบัญญัติคุม้ครองหมดุหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย) 

๑๓. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๔. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบนักเรยีนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๕. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบนักเรยีนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๗. พระราชบัญญัติจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘. พระราชบัญญัตเิทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๙. พระราชบัญญัติธรรมนญูศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๒๐. พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 
๒๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลดั พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย) 
๒๒. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตัิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และ

กฎหมายที่เกีย่วข้อง ท่ีให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดี
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๙ 

ซึง่เกี่ยวกับความผดิอันเป็นคอมมวินิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม) 

๒๓. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนยีมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศกึนอกประจำการและครอบครัว
ทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่นซึ่งรักษาการตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น ๆ ตามทีร่ะบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี๑้) 

๒๔. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนยีมบางประเภทให้แก่ผูไ้ดร้ับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ  
พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ่ืนซึ่งรักษาการตามกฎหมายว่าดว้ย
การนั้น ๆ ตามทีร่ะบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัต๒ิ) 

๒๕. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนยีมบางประเภทให้แก่ผูไ้ดร้ับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ่ืนซึ่งรักษาการตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น ๆ ตามทีร่ะบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัต๓ิ) 

๒๖. พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
๒๗. พระราชบัญญัตริถยนตร์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
๒๘. พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๙. พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๓๐. พระราชบัญญัตริาชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
๓๑. พระราชบัญญัตเิรือนจำทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
๓๒. พระราชบัญญัตโิรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัตติ่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
๓๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ไปร่วมชันสูตรพลกิศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) 

และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๓๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภยัในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกีย่วกับสถานท่ีผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน) 

๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๓๘. พระราชบัญญัตวิ่าด้วยวินยัทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
๓๙. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

 
๑ โดยมีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือไม่มีผู้รักษาการ เป็นอาทิ 
๒ โปรดดู เชิงอรรถที่ ๑, ขา้งต้น 
๓ โปรดดู เชิงอรรถที่ ๑, ขา้งต้น 
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๑๐ 

๔๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๔๑. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๒. พระราชบัญญัตเิหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 
๔๓. พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรอืปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๔๔. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิ่งเทยีมอาวุธปืน  

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ร่วมรักษาการ (เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๖  
วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๕๕) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับ 
การศุลกากร)) 

๔๕. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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๑๑ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

๑. ประมวลรัษฎากร 
๒. พระราชกำหนดกองทุนส่งเสรมิการประกันภัยพบิัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. พระราชกำหนดการกู้ยมืเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๔. พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕. พระราชกำหนดการประกอบธุรกจิสนิทรัพย์ดจิิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๗. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ทีไ่ด้รบัความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจทีไ่ดร้ับผลกระทบ 

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๙. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๐. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจดัการน้ำและสร้างอนาคต

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๑. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๒. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๓. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๔. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๕. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปญัหา เยยีวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

และสังคม ท่ีไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๖. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจและสังคม  

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเตมิ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๗. พระราชกำหนดโอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีสำรองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๘. พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๙. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๐. พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๒๑. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒๒. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
๒๔. พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๕. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบญัญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๖. พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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๑๒ 

๒๗. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๘. พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพือ่เศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๙. พระราชบัญญัติการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๓๐. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๑. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
๓๒. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๓๓. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๓๔. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๕. พระราชบญัญัติการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๖. พระราชบัญญัติการปฏิบตัิการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง่

ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๗. พระราชบัญญัติการปฏริูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๓๘. พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๙. พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๐. พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๑. พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๒. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๔๓. พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๔. พระราชบัญญัตกิารรื้อฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง) 

๔๕. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๖. พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย) 

๔๗. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสนิค้า  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๔๘. พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผูส้มคัรเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณ ี
และการโอนเงินจากกองทุนประกนัสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) 

๔๙. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๑๓ 

กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๕๐. พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๕๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๕๒. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๕๓. พระราชบัญญัตคิณะกรรมการกำกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๔. พระราชบัญญัติควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๕๕. พระราชบัญญัติควบคมุการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการ

สงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์) 

๕๖. พระราชบัญญัติควบคมุกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๕๗. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา  

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั) 

๕๘. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิเ์ครื่องราชอิสรยิาภรณ์ และสิทธิในการรับเบีย้หวัด บำเหน็จและ
บำนาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๕๙. พระราชบัญญัติคณุสมบัตมิาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๐. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๖๑. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
๖๒. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๖๓. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมภิาคอาเซียน+๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๖๔. พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๕. พระราชบัญญัตเิงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๖๖. พระราชบัญญัตเิงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๖๗. พระราชบัญญัตเิงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๖๘. พระราชกำหนดจัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๖๙. พระราชบัญญัติจดัสรรรายได้ประเภทภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๗๐. พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๗๑. พระราชบัญญัตดิอกเบี้ยเงินให้กู้ยมืของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๗๒. พระราชกำหนดถอนคืนเหรยีญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห้าบาท ลกัษณะเก้าเหลีย่ม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๗๓. พระราชบัญญัติทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๔. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๔ 

๗๕. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

๗๖. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๗๗. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสง่ออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๗๘. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๗๙. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๘๐. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๘๑. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๒. พระราชบัญญัติธรุกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๓. พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกจิเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๘๔. พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๘๕. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๖. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๘๗. พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๘. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๙. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๐. พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์) 

๙๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙๒. พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๙๓. พระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๔. พระราชบัญญัตภิาษีเงินได้ปิโตรเลยีม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๙๕. พระราชบัญญัตภิาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๙๖. พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙๗. พระราชบัญญัตมิาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๙๘. พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัตกิารเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๙๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบญัญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
๑๐๐. พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงนิเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๑. พระราชบัญญัติยบุเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๒. พระราชบัญญัติยบุเลิกบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๐๓. พระราชบัญญัติยบุเลิกบรรษัทบรหิารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๐๔. พระราชบัญญัตริะบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐๕. พระราชบัญญัตริายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๑๐๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบตัิการภาษีอากรฝ่ายสรรพากรฉะเพาะกาลเนื่องจากพระราชบัญญัต ิ

ปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
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๑๕ 

๑๐๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลมิพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๐๘. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๐๙. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั) 

๑๑๐. พระราชบญัญัติศลุกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑๑. พระราชบัญญัตสิงเคราะห์ข้าราชการผูไ้ด้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัตริาชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑๒. พระราชบัญญัตสิงเคราะหผ์ู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตัิงานของชาติ  

หรือการปฏบิัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๓. พระราชบัญญัตสิงเคราะหผ์ู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๑๑๔. พระราชบัญญัตสิถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๕. พระราชบัญญัตสิถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๖. พระราชบัญญัตสิัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑๗. พระราชบัญญัตสิำนักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๑๑๘. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญตัิแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๑๑๙. พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๐. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณชิย์) 
๑๒๑. พระราชบัญญัติหา้มนำของที่มีการแสดงกำเนดิเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๑๒๒. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  

มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๒๓. พระราชบญัญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๒๔. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  
มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๒๕. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  
มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๒๖. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๒๗. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๒๘. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๒๙. พระราชบัญญัตเิหรียญเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
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๑๓๐. พระราชบัญญัตเิหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป  
พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๑. พระราชบัญญัตเิหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๒. พระราชบัญญัตเิหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๓. พระราชบัญญัตเิหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๔. พระราชบัญญัตเิหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๕. พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๑๓๖. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๓๗. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภณัฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๑๓๘. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๑๓๙. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ) 

๑๔๐. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกบัสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๔๑. พระราชบัญญัติให้อำนาจและกำหนดการปฏิบตัิบางประการเกีย่วกับสิทธิพิเศษถอนเงนิในกองทนุ

การเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๑๔๒. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิ่งเทยีมอาวุธปืน  

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วม
รักษาการ (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกบัการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๖  
วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๕๕) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับ 
การศุลกากร)) 

๑๔๓. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๔๔. พระราชบัญญัตเิอกสทิธ์ิและความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
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๑๗ 
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๑๘ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 
๑. พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
๒. พระราชบัญญัติการปฏิบตัิเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษา

คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๓. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญงิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศในประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๕. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 

๖. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๗. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของประชาคมยุโรปและสำนกังานคณะกรรมาธิการ
ประชาคมยโุรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๙. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุม่น้ำโขง  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๐. พระราชบัญญัตคิุม้ครองการดำเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
๑๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๔. พระราชบัญญัตคิุม้ครองการดำเนนิงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๕. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๑๖. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมภิาคอาเซียน+๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ) 

๑๗. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและ 
 แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑๙ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร๑) 

๑๙. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๒๐. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร๒) 

๒๑. พระราชบัญญัตคิุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๒. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๒๓. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การโทรคมนาคมแหง่เอเชียและแปซิฟิก  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๔. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๕. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนิวเคลียร ์

โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม) 

๒๖. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

๒๗. พระราชบัญญัติคุม้ครองการประชุมภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสตัว์ป่าและ
พืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งท่ี ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๒๘. พระราชบัญญัติคุม้ครองการประชุมภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสตัว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๒๙. พระราชบัญญัติจดทะเบยีนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๓๐. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๓๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๓๒. พระราชบัญญัติว่าดว้ยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, โปรดดู มาตรา ๒๑ วรรคสอง  แห่ง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒ โปรดดู เชิงอรรถที่ ๑, ขา้งต้น 
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๒๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม) 

๓๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม) 

๓๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟลิิปปินส์  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม) 

๓๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม) 

๓๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๓๙. พระราชบัญญัติว่าดว้ยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสลุ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๑. พระราชบัญญัตวิ่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๔๒. พระราชบัญญัตสิ่งผู้รา้ยข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
๔๓. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ) 

๔๔. พระราชบัญญัตเิอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
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๒๑ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 
 

๑. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. พระราชบัญญัติควบคมุการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. พระราชบัญญัติธรุกิจนำเทีย่วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘. พระราชบัญญัตภิาพยนตร์และวีดทิัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 
๙. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยการกฬีาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐. พระราชบญัญัตสิ่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๑. พระราชบัญญัตสิภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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๒๒ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
 

๑. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓. พระราชบัญญัติการฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๕. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบตุรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖. พระราชบัญญัติควบคมุการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคมุดูแลเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๙. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญงิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๑๐. พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๑. พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข) 

๑๒. พระราชบัญญัติจดัการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
๑๓. พระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาต๑ิ) 

๑๔. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๕. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน) 

๑๖. พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์) 

๑๗. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากข้อ ๓๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

๒๑๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงกรมสหกรณ์ที่ดินเป็นเจ้าหน้าที่ ไปเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิคมสหกรณ์ เป็นของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โปรดดู ข้อ ๒ (๑) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒๓ 

๑๘. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๑๙. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๐. พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๑. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร๑ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๒. พระราชบัญญัตสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓. พระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, โปรดดู มาตรา ๒ ๑ วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๒๔ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

๑. พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. พระราชบัญญัติกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
๔. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๕. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ๑) 
๖. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๗. พระราชบัญญัติการปฏริูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๘. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคมุการฆ่าสตัว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๑. พระราชบัญญัติควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติควบคมุยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓. พระราชบัญญัติความลับทางการคา้ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข) 

๑๔. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
 พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร๒) 

๑๕. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลีย้งสัตว์น้ำแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติคุม้ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหม่  

โดยมีผลเป็นการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตราธิการ เป็นกระทรวงเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับ ในเวลาต่อมา 
ประกอบกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน เป็นของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, โปรดดู มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๒  
แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ 
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ มีผลเป็นการเปลีย่นชื่อกระทรวงเกษตร เป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
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๒๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน) 

๑๙. พระราชบัญญัตโิคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐. พระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
พัฒนาการแห่งชาต๑ิ) 

๒๑. พระราชบัญญัติจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๒๒. พระราชบัญญัติจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๒๓. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๔. พระราชบัญญัติบำรุงพันธุส์ัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร๒) 

๒๕. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๖. พระราชบัญญัติปุย๋ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๗. พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๙. พระราชบัญญัตมิาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐. พระราชบัญญัตริักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

 (เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ๓ และเสนาบดีกระทรวงคมนาคม๔) 
๓๑. พระราชบัญญัตโิรคพิษสุนัขบา้ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๒. พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๓. พระราชบญัญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
๓๔. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๕. พระราชบัญญัตเิศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๖. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๗. พระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากข้อ ๓๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวั ติ ฉบับที่ 

๒๑๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงกรมสหกรณ์ที่ดินเป็นเจ้าหน้าที่ ไปเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิคมสหกรณ์ เปน็ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โปรดดู ข้อ ๒ (๑) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากข้อ ๒๑ (๒) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ไปเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ เป็นของกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โปรดดู ข้อ ๒ (๑) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ โดยมี
ผลเป็นการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตราธิการ เป็นกระทรวงเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับ ในเวลาต่อมา, โปรดดู 
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทียบตำแหน่งรฐัมนตรีกับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, โปรดดู มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทียบตำแหน่งรัฐมนตรี 
กับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
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๒๖ 

๓๘. พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ และใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการตามบทเฉพาะกาล) 

๓๙. พระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๐. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภณัฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
๔๑. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม) 
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๒๗ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

๑. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๒. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๔. พระราชบัญญัติการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม) 

๕. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตรชุ์มชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

    พ.ศ. ๒๕๔๓ 
    (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย๑) 

๗. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการห้ามทดลองนิวเคลียร์ 
โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจยัและนวตักรรม) 

๘. พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๙. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ๒) 
๑๑. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย๓ี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข) 
๑๒. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๓. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๔. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, โปรดดู มาตรา ๗๒  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, โปรดดู มาตรา ๑๖  
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, โปรดดู มาตรา ๑๒  
และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒๘ 

๑๙. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๐. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๑. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๒. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๒๓. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๔. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๕. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๖. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๒๗. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๘. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๙. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓๐. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๑. พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยแม่โจ ้พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๒. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๓. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๔. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๕. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๖. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๗. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๘. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๙. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๐. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช พ.ศ. ๒๕๒ 
๔๑. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๔๒. พระราชบัญญัตริาชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม) 
๔๓. พระราชบัญญัติว่าดว้ยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ๑) 

๔๔. พระราชบัญญัตสิถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๕. พระราชบัญญัตสิถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔๖. พระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๗. พระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๘. พระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๙. พระราชบัญญัตสิถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๐. พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวตักรรม) 

๕๑. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕๒. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕๓. พระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม, โปรดดู มาตรา ๑๖  

แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒๙ 

๕๔. พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ไปร่วมชันสูตรพลกิศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) 
และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๕๖. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๗. พระราชบัญญัตสิถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๘. พระราชบัญญัตสิถาบันวิทยาลยัชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๙. พระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๐. พระราชบัญญัตสิภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วจิัยและนวัตกรรม) 
๖๑. พระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๒. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๖๓. พระราชบัญญัตโิอนกรรมสิทธ์ิทีด่นิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ให้แก่สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลยั๑) 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, โปรดดู มาตรา ๗๒  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

๑. พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม) 
๓. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๕. พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๖. พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดนิเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗. พระราชบญัญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ๑) 
๙. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๐. พระราชบญัญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๑๒. พระราชบัญญัตกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๑๔. พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๖. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘. พระราชบัญญัติการเรยีกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพษิ

น้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๙. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๐. พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๒. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพง่ต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๓. พระราชบญัญัตคิวามรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๔. พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน) 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรว ง ทบวง กรม  

พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้จัดตั้งกระทรวงคมนาคมขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคมนาคม และมี กรมเจ้าท่าเป็นส่วนราชการในสังกัด 
ประกอบกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย เป็นของกรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม, โปรดดู มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๒ (๑)  
แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๓๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๖. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๗. พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๘. พระราชบัญญัตริักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

 (เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ๑ และเสนาบดีกระทรวงคมนาคม๒) 
๒๙. พระราชบัญญัตริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๐. พระราชบัญญัตเิรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๓๑. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจดัหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัตติ่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
๓๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๓๕. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓๖. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร๓ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ โดยมี

ผลเป็นการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตราธิการ เป็นกระทรวงเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับ ในเวลาต่อมา, โปรดดู 
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทียบตำแหน่งรัฐมนตรีกับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, โปรดดู มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทียบตำแหน่งรัฐมนตรี 
กับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, โปรดดู มาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๒ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

๑. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและ 

 แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร๑) 

๔. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก  
 พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร๒) 

๕. พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖. พระราชบัญญัตไิปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

 (รัฐมนตรผีู้บังคับบัญชาราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข๓) 
๗. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร๔) 
๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๐. พระราชบัญญัตสิถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร๕) 
๑๑. พระราชบัญญัตสิภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑๒. พระราชบัญญัตสิำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๓. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร๖ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
 
 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, โปรดดู มาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒ โปรดดู เชิงอรรถที่ ๑, ขา้งต้น 
๓ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากได้มีการยุบเลิกกรมไปรษณีย์โทรเลข 

และต่อมาได้มีการจัดตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขึ้น เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๔ โปรดดู เชิงอรรถที่ ๑, ขา้งต้น 
๕ โปรดดู เชิงอรรถที่ ๑, ขา้งต้น 
๖ โปรดดู เชิงอรรถที่ ๑, ขา้งต้น 
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๓๓ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

๑. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒. พระราชบัญญัติคุม้ครองการประชุมภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสตัว์ป่า 
และพืชป่าท่ีใกล้สญูพันธ์ุ ครั้งท่ี ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม) 

๓. พระราชบัญญัติคุม้ครองการประชุมภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสตัว์ป่า 
และพืชป่าท่ีใกล้สญูพันธ์ุ ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม) 

๔. พระราชบัญญัติคุม้ครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๗. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๘. พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๑๐. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๑. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม) 

๑๒. พระราชบัญญัตเิลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๓. พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
๑๖. พระราชบัญญัตสิวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๗. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๔ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๒. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๖. พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย) 

๗. พระราชบัญญัติควบคมุน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 

๙. พระราชบัญญัติปโิตรเลยีม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๑๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกีย่วกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน) 

๑๑. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔  
๑๒. พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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๓๕ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๒. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๕. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๖. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘. พระราชบัญญัติการผลิตผลติภณัฑซ์ีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๙. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๑๐. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 

สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(เฉพาะ หมวด ๑ ความผดิเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกดั) 

๑๑. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติควบคมุการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการ

สงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย)์ 

๑๓. พระราชบัญญัติควบคมุโภคภณัฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๔. พระราชบัญญัติความลับทางการคา้ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข) 

๑๕. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๖. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๗. พระราชบัญญัติคุม้ครองแบบผังภมูิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๘. พระราชบัญญัติคุม้ครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๙. พระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๐. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ๑) 
 

๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากภารกิจของกระทรวงเศรษฐการในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ได้โอนมาเป็นของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อ ๓๗ (๒) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๗ ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงกำหนดให้โอนอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ และเจ้าหน้าที่กรมทะเบียนการค้า ไปเป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือของเจ้าหน้าที่กรมทะเบียนการค้า ในกระทรวงพาณิชย์ โดยต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมพัฒนาธุรกิจ
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๓๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกดั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๒. พระราชบัญญัตมิาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๒๓. พระราชบัญญัตมิาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๔. พระราชบัญญัตมิาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๕. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบญัญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
๒๖. พระราชบัญญัตลิิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๘. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๙. พระราชบัญญัตสิภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓๐. พระราชบัญญัตสิมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ๑) 
๓๑. พระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๒. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
๓๓. พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๓๔. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ๒) 

๓๕. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 

การค้าขึ้นเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย์ เป็นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, โปรดดู ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ข้อ ๒ (๓) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากภารกิจของกระทรวงเศรษฐการในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ได้โอนมาเป็นของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อ ๓๗ (๒) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๗ ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงกำหนดให้โอนอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ และเจ้าหน้าที่กรมทะเบียนการค้า ไปเป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือของเจ้าหน้าที่กรมทะเบียนการค้า ในกระทรวงพาณิชย์ โดยต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าขึ้นเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม
การค้า และกฎหมายว่าด้วยหอการค้า เป็นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, โปรดดู ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ข้อ ๒ (๓) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากภารกิจของกระทรวงเศรษฐการในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ได้โอนมาเป็นของกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อ ๓๗ (๒) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๗ ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงกำหนดให้โอนอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ และเจ้าหน้าทีก่รมทะเบียนการค้า ไปเป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือของเจ้าหน้าที่กรมทะเบียนการค้า ในกระทรวงพาณิชย์ โดยต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าขึ้นเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
หอการค้า เป็นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, โปรดดู ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ข้อ ๒ (๓) แห่งกฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๓๗ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

๑. ประมวลกฎหมายที่ดิน 
๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(เฉพาะบรรพ ๑ หลักทัว่ไป ลักษณะ ๒ บุคคล หมวด ๒ นิติบุคคล ส่วนท่ี ๒ สมาคม  
และส่วนท่ี ๓ มูลนิธิ) 

๒. พระราชกำหนดการกู้ยมืเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๓. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๔. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๕. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสงูสุด) 

๖. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๗. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๙. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๑๑. พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๑๓. พระราชบัญญัติการทะเบยีนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๔. พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
๑๕. พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๖. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 
๑๗. พระราชบัญญัติการปฏิบตัิเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษา

คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๑๘. พระราชบัญญัติการปฏริูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๑๙. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๐. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภมูิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๑. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
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๓๘ 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๒. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๒๔. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒๕. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๖. พระราชบัญญัติการรื้อฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง) 

๒๗. พระราชบัญญัตกิารเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๘. พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๙. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๓๐. พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๑. พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนยีมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๓๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๓๓. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบตัิแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตร ี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศท่ีมีสนธิสญัญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

๓๔. พระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๕. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๓๖. พระราชบัญญัติควบคมุการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
๓๗. พระราชบัญญัติควบคมุการฆ่าสตัว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๓๘. พระราชบัญญัติควบคมุการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสยีง พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๓๙. พระราชบัญญัติควบคมุการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
๔๐. พระราชบัญญัติควบคมุโภคภณัฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
๔๑. พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๒. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญงิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๔๓. พระราชบัญญัติคุม้ครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
๔๔. พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๓๙ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๔๕. พระราชบัญญัติคุม้ครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากท่ีดินเพือ่เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๖. พระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๔๗. พระราชบัญญัติคุม้ครองหมดุหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย) 

๔๘. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบเจ้าหนา้ที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๔๙. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจา้หน้าท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕๐. พระราชบัญญัติจดทะเบยีนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
๕๑. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอัยการสูงสดุ) 
๕๒. พระราชบัญญัติจดัระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๓. พระราชบัญญัติจดัระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๔. พระราชบัญญัติจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๕๕. พระราชบัญญัติจดัรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๖. พระราชบัญญัติจดัสรรรายได้ประเภทภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๕๗. พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๘. พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๕๙. พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๐. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๖๑. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๖๒. พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๖๓. พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 
๖๔. พระราชบัญญัติบตัรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๖๕. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖๖. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๖๗. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลดั พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๖๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๔๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ๑) 
๗๐. พระราชบัญญัตเิปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๑. พระราชบัญญัตเิพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผดิทางน้ำ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๗๒. พระราชบัญญัตภิาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๗๓. พระราชบัญญัตภิาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๗๔. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวตักรรม) 

๗๕. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๒๓๒ ลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๖. พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหนา้ที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๗๗. พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๘. พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๗๙. พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๐. พระราชบัญญัตริักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๘๑. พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
๘๒. พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๘๓. พระราชบัญญัตริายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๘๔. พระราชบัญญัตโิรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๘๕. พระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘๖. พระราชบัญญัตลิักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

 (สมุหเทศาภิบาลหรือเสนาบดีกระทรวงนครบาล๒) 
๘๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ไปร่วมชนัสูตรพลกิศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) 

และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๘๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, โปรดดู มาตรา ๑๖  

แห่งพระราชบัญญัตปิรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเหตุผลในทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง 

ของไทย และได้มีการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ประกอบกับภารกิจและอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  เป็นของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, โปรดดู มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กร ม พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๒ (๖)  
แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๔๑ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๙๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม) 

๙๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม) 

๙๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟลิิปปินส์  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม) 

๙๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๙๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๙๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม 

๙๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๙๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกีย่วกับสถานท่ีผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน) 

๙๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๐๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอนัเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม) 

๑๐๑. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐๒. พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๑๐๓. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐๔. พระราชบัญญัตสิงเคราะหผ์ู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
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๑๐๕. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๐๖. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมกิจการฮจัย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๑๐๗. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร๑ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๐๘. พระราชบัญญัตสิถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๑๐๙. พระราชบัญญัตสิถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๐. พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๑๑. พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๑๒. พระราชบัญญัตสิัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
๑๑๓. พระราชบัญญัตสิำรวจการกักตุนโภคภณัฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๑๔. พระราชบัญญัตสิำหรบัรักษาช้างปา่ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

 (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย๒) 
๑๑๕. พระราชบัญญัตสิุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
๑๑๖. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๑๑๗. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญตัิบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไดต้รวจชำระใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
๑๑๘. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๑๙. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๑๒๐. พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๑๒๑. พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรอืปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๒๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๒๓. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๒๔. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๒๕. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิ่งเทยีมอาวุธปืน  

พ.ศ. ๒๔๙๐ 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, โปรดดู มาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, โปรดดู มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทียบตำแหน่งรัฐมนตรี 

กับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
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(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ร่วมรักษาการ (เฉพาะในส่วนท่ีเกีย่วกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๖  
วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๕๕) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับ 
การศุลกากร)) 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม) 
๓. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสงูสุด) 

๔. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. พระราชบัญญัติการปฏิบตัิเพือ่ความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษา

คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๖. พระราชบัญญัติการรื้อฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง) 

๗. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘. พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๑๐. พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธกิาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๑. พระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๑๒. พระราชบัญญัติคมุประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๓. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๑๔. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงสำหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๑๕. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงสำหรับหัวเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๑๖. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแพ่งกรุงเทพใตแ้ละศาลอาญากรุงเทพใต้ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๗. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๘. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลอุทธรณภ์าค พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๙. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๒๐. พระราชบัญญัตเินติบณัฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด) 
๒๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๓. พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๔. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๕. พระราชบัญญัตมิาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  
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๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตัิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง ท่ีให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหาร 
พิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผดิอนัเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม) 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเว้นการนำระยะเวลาและเง่ือนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สญูหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๘. พระราชบัญญัตริาชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙. พระราชบัญญัตลิ้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
๓๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล  

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ไปร่วมชันสูตรพลกิศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) 

และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๓๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม) 

๓๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม) 

๓๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟลิิปปินส์  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม) 

๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๓๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม 

๓๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๔๖ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม) 

๔๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสญัญาทีไ่ม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอนัเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม) 
๔๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัตเิกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๔๓. พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๔๔. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และประธานศาลฎีกา) 

๔๕. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
๔๖. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานศาลฎีกา และอัยการสูงสุด) 
๔๗. พระราชบัญญัตสิ่งผู้รา้ยข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
๔๘. พระราชบัญญัตสิถาบันอนุญาโตตลุาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๙. พระราชบัญญัตเิสื้อครยุข้าราชการตุลาการและดะโตะ๊ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๕๐. พระราชบัญญัตเิสื้อครยุเนติบณัฑติ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
๕๑. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแตง่ตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๒. พระราชบญัญัติหา้มเรียกดอกเบีย้เกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๓. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๕๔. พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคบัในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๕๕. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๔๗ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 

๑. พระราชกำหนดการบริหารจดัการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. พระราชบัญญัตกิารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๕. พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผูส้มคัรเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณ ี
และการโอนเงินจากกองทุนประกนัสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) 

๖. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗. พระราชบัญญัติคุม้ครองผูร้ับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘. พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๙. พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน) 

๑๐. พระราชบัญญัตเิงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๑. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) 
๑๒. พระราชบัญญัติจดัหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๓. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓๑ 
๑๔. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และประธานศาลฎีกา) 

๑๕. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๖. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๗. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘๒ 
๑๘. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
๑ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการ

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  อย่างไรก็ดี ยังมิได้มีการแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกัน (มาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ), โปรดดู มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๒ (๒) 
แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สํานักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒ เนื่องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ 
ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าแรงงานสัมพันธ์  อย่างไรก็ดี ยังมิได้มีการแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกัน (มาตรา ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ), โปรดดู มาตรา ๓๔ 
และมาตรา ๓๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และข้อ ๒ (๒) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๔๘ 

๑๙. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร๑ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, โปรดดู มาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๔๙ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 
๓. พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. พระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๕. พระราชบัญญัตภิาพยนตร์และวีดทิัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 
๖. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗. พระราชบัญญัตสิง่เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมศลิปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙. พระราชบัญญัตสิถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๕๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๑. พระราชบญัญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๓. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๔. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๕. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘. พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๙. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบนักเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑. พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๒. พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓. พระราชบัญญัตโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๔. พระราชบัญญัตลิูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖. พระราชบัญญัตสิถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๗. พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ) 
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๕๑ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒. พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๕. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๘. พระราชบัญญัติควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙. พระราชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑย์าสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐. พระราชบัญญัติควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑. พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวคัซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๒. พระราชบัญญัติความลับทางการคา้ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข) 

๑๓. พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข) 

๑๔. พระราชบัญญัติคุม้ครองและส่งเสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕. พระราชบัญญัตเิครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖. พระราชบัญญัตเิครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗. พระราชบัญญัตเิชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘. พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
๑๙. พระราชบัญญัตผิลติภณัฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย๑ี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข) 
๒๑. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๒. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๓. พระราชบัญญัตริะบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๔. พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, โปรดดู มาตรา ๑๒  

และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๕๒ 

๒๕. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๖. พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๗. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ไปร่วมชันสตูรพลกิศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) 

และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๐. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๓๑. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓๔. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓๖. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๓๗. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๓๘. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร๑ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๓๙. พระราชบัญญัตสิถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๐. พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๑. พระราชบัญญัตสิถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๒. พระราชบัญญัตสิถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๓. พระราชบัญญัตสิุขภาพจติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๔. พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
๔๕. พระราชบัญญัตสิุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
๔๖. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๗. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๔๘. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, โปรดดู มาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๕๓ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

๑. พระราชกำหนดควบคุมและดำเนนิงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ๑) 

๒. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย) 

๕. พระราชบัญญัติคุม้ครองการดำเนนิงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

๖. พระราชบัญญัติจดทะเบยีนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๗. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
๘. พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
๙. พระราชบัญญัตมิาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๑๐. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม) 

๑๑. พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒. พระราชบัญญัตสิภาการเหมืองแร ่พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๑๓. พระราชบัญญัตสิภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 

 
๑ ปัจจุบันเทียบได้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่ องจากภารกิจและอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเหมืองแร่  

เป็นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ทั้งนี้ โดยพิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงบัญญัติ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตน โดยมีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้มีอำนาจในการออกประทานบัตร 
ประกอบภารกิจและหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนทิ่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เป็นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, โปรดดู ข้อ ๒ (๑) แห่งกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๕๔ 

ประธานรัฐสภา 
 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. พระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. พระราชบัญญัตคิำสั่งเรยีกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๕. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบตำรวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
๖. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗. พระราชบัญญัติยศตำรวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
๘. พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙. พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐. พระราชบัญญัตสิถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๕๕ 

ประธานศาลรัฐธรรมนญู 
 

๑. พระราชบัญญัตเิครื่องแบบตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. พระราชบัญญัตเิงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาล

รัฐธรรมนูญและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. พระราชบัญญัตสิำนักงานศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 
 
 

 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๕๖ 

ประธานศาลฎีกา 
 

๑. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานศาลฎีกา และอัยการสูงสดุ) 

๒. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานศาลฎีกา และอัยการสูงสดุ) 

๓. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณา 
คดีทรัพย์สินทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมนีบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน  
ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๖. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และประธานศาลฎีกา) 
๗. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลลม้ละลายและวิธีพิจารณาคดีลม้ละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลอุทธรณค์ดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐. พระราชบัญญัตเิจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒. พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน และประธานศาลฎีกา) 

๑๓. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนญูศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๔. พระราชบัญญัตมิาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๕. พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๖. พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการศาลยตุิธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๗. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๘. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 
๑๙. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๑. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสดุ) 
 

๒๒. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม) 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๕๗ 

ประธานศาลปกครองสงูสุด 
 

๑. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 
 

 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๕๘ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 

๑. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. พระราชบัญญัตเิงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ 

และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต)ิ 

๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสยีงประชามตริ่างรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสยีงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 

 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๕๙ 

ประธานผูต้รวจการแผน่ดิน 
 

๑. พระราชบัญญัตเิงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ 
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 
 

 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๐ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
 

๑. พระราชบัญญัตเิงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ 
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๑ 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

๑. พระราชบัญญัตเิงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ 
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๒ 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
 

๑. พระราชบัญญัตเิงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ 
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน และประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 
 

 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๓ 

อัยการสูงสุด 
 

๑. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสงูสุด) 

๒. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(นายกรัฐมนตรีและอัยการสูงสุด) 

๓. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอัยการสูงสดุ) 

๔. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด) 

๕. พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสดุ) 
๗. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๔ 

กฎหมายที่ไม่ปรากฏชื่อผู้รักษาการโดยเฉพาะหรือไมม่ีผู้รักษาการ 
 

๑. กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
๒. ประมวลกฎหมายอาญา 
๓. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
๔. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๕. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
๖. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ยกเว้น บรรพ ๑ หลักท่ัวไป ลักษณะ ๒ บุคคล หมวด ๒ นิติบคุคล ส่วนท่ี ๒ สมาคม  
และส่วนท่ี ๓ มูลนิธิ ซึ่งมาตรา ๑๐๙ และมาตรา ๑๓๖ บัญญัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการ) 

๗. พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
๘. พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญัติแห่งกฎหมายทีเ่กี่ยวกับความรับผดิในทางอาญาของผู้แทน

นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙. พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญัติแห่งกฎหมายทีเ่กี่ยวกับอำนาจหน้าทีข่องผู้ทำการแทน 

ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผูบ้รหิารของรัฐวิสาหกจิ  
พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑๐. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(ยกเว้น หมวด ๑ ความผดิเกี่ยวกับหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกดั  
ซึ่งมาตรา ๔๘/๒ บัญญตัิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการ) 

๑๑. พระราชบัญญัติจดัวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
๑๒. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใช้บังคับในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
๑๓. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจบุัน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบญัญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗. พระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขดักันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๑๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
๒๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของขา้ราชการซึ่งไปปฏิบัตหิน้าท่ีในหน่วยงานท่ีมิใช่ส่วน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย  

(รัตนโกสินทรศก ๑๒๘) 
๒๓. พระราชบัญญัตสิมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๙ 
๒๔. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 
๒๕. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๖. พระราชบญัญัติเหรียญสำหรับเครื่องราชอิศริยาภรณ์ ช้างเผือกแลมงกุฎสยาม รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
๒๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๕ 

กลุ่มกฎหมายท่ีมเีนื้อหาทำนองเดียวกัน 
ซึ่งอาจมีผู้รักษาการคนเดียว หลายคน หรือไม่มี จึงต้องพิจารณาผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นเป็นรายกรณี 
 
๑. รวมกฎมณเฑียรบาล (ประมาณ ๙ ฉบับ) 
๒. รวมกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ประมาณ ๑๕๒ ฉบับ)  
๓. รวมกฎหมายจดัตั้งศาลปกครองในภูมิภาค (ประมาณ ๓ ฉบับ) 
๔. รวมกฎหมายตั้งจังหวัด (ประมาณ ๙ ฉบับ) 
๕. รวมกฎหมายนิรโทษกรรม (ประมาณ ๑๙ ฉบับ)  
๖. รวมกฎหมายเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาล (ประมาณ ๖ ฉบับ) 
๗. รวมกฎหมายยกฐานะศาลแขวงเปน็ศาลจังหวัด (ประมาณ ๖ ฉบับ) 
๘. รวมกฎหมายยกเว้นความผดิเกี่ยวกับผู้ขาดหนรีาชการทหาร ตำรวจ และการเกณฑ์แรงงาน  

(ประมาณ ๘ ฉบับ)  
๙. รวมกฎหมายยกเว้นความผดิทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวธุปนื เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด  

ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ (ประมาณ ๒ ฉบับ)  
๑๐. รวมกฎหมายระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหวา่งเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ  

(ประมาณ ๒ ฉบับ) 
๑๑. รวมกฎหมายลา้งมลทิน (ประมาณ ๗ ฉบับ)  
๑๒. รวมกฎหมายวา่ด้วยการกู้เงิน (ประมาณ ๒๕ ฉบับ)  
๑๓. รวมกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งศาลจังหวัด (ประมาณ ๓๖ ฉบับ)  
๑๔. รวมกฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน (ประมาณ ๗ ฉบับ) 
๑๕. รวมกฎหมายโอนงบประมาณรายจ่าย (ประมาณ ๒๘ ฉบับ)  
๑๖. รวมกฎหมายโอนท่ีดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ประมาณ ๗๗ ฉบับ)  
๑๗. รวมกฎหมายโอนอำนาจหน้าท่ีหรอืกิจการบริหารของหน่วยงานของรัฐ (ประมาณ ๖๗ ฉบับ)  

 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๖ 

กฎหมายเก่าซึ่งมีผู้รักษาการ แต่ตำแหน่งผู้รักษาการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
เป็นตำแหน่งท่ีไม่มอียู่ในปัจจุบัน 
 

๑. พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน (รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘) 
(เสนาบดีว่าการกรมวงั) 

๒. พระราชบัญญัตเิหรียญศารทูลมาลา พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ 
(กรมปลดัเสือป่า) 



 

 กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๗ 

 
ที่ปรึกษา 

 
นายปกรณ์  นิลประพันธ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์ 
กรรมการร่างกฎหมายประจำ 

 
คณะผู้จัดทำ 

 
นายสุชัย  งามจิตต์เอื้อ 

ผู้อำนวยการกองกฎหมายไทย 
 

นางวิชชุดา  อุ่นจิตติกุล 
ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลกฎหมาย  

 
นางสาวภัทรานิษฐ์  มณีพันธุ์ 

นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 
 

 


