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หมายเหตุคณะผู้จัดท า 

  
หลักการในการจัดท าดัชนีกฎหมายไทย จ าแนกตามผ๎ูรักษาการตามกฎหมายนี้ 

มุํงเปูาหมายส าคัญ คือ เพื่อให๎ผ๎ูใช๎กฎหมายหรือผ๎ูที่สนใจกฎหมายไมํวําจะเป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 
นักศึกษา และประชาชนใช๎เป็นเอกสารในการศึกษา ค๎นคว๎า และปฏิบัติงาน ท้ังนี้ คณะผู้จัดท า
ได้จ ากัดขอบเขตในการจัดท าไว้เฉพาะกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนดซึ่งเป็นกฎหมายในระดับแม่บทท่ียังคงมีผลใช้
บังคับเท่านั้น โดยในกรณีที่มีผู้รักษาการหลายคนร่วมกัน จะระบุผู้รักษาการอ่ืนไว้ในวงเล็บ  

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติมบางฉบับได๎ก าหนดผ๎ูรักษา
การตามกฎหมายนั้นไว๎ด๎วย คณะผ๎ูจัดท าจึงได๎รวบรวมรายชื่อกฎหมายลักษณะดังกลําวไว๎ใน
ดัชนีนี้ด๎วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสืบค๎นของผ๎ูใช๎กฎหมายหรือผ๎ูที่สนใจ 

 ส าหรับตัวสะกด และการันต์ คณะผ๎ูจัดท าได๎ยึดถือความถูกต๎องจากสารบาญ 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นฉบับในการจัดท า แตํอยํางไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงทาง
ภาษาอยํางชัดเจน คณะผ๎ูจัดท าได๎ปรับเปล่ียนให๎เป็นภาษาปัจจุบันด๎วยแล๎ว 

หวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารชุด “ดัชนีกฎหมายไทย ” ที่กองกฎหมายไทย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได๎จัดท าขึ้นนี้ จะยังประโยชน์แกํทํานผู๎ใช๎ตามควรแกํกรณี 
หากมีสิ่งใดสมควรได๎รับการแก๎ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม คณะผ๎ูจัดท ายินดีน๎อมรับไว๎เพื่อพัฒนา
ดัชนีกฎหมายไทยให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสตํอไป 
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๔๔. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตํอหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๕. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๖. พระราชบัญญัติการจัดการหุ๎นสํวนและหุ๎นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๗. พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๘. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๔๙. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 
๕๐. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๒. พระราชบัญญัติผ๎ูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
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๕๓. พระราชบัญญัติค๎ุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๕๔. พระราชบัญญัติสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๕๕. พระราชบัญญัติต ารวจแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๖. พระราชบัญญัติกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๗. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหนํงข๎าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๕๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๖๐. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖๑. พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
๖๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๖๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๖๔. พระราชบัญญัติจดแจ๎งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๕. พระราชบัญญัติสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 
๖๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๖๗. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร๎อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๘. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๙. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๐. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๑. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๒. พระราชบัญญัติความรับผิดตํอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค๎าท่ีไมํปลอดภัย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๓. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๔. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพรํภาพสาธารณะแหํงประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๗๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๗๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
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๗๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๗๘. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ  
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗๙. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต๎ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘๐. พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓  
๘๑. พระราชบัญญัติวําด๎วยการปฏิบัติตํออากาศยานท่ีกระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 
๘๒. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รักษาการเฉพาะในสํวนท่ีเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามบทเฉพาะกาล)) 

๘๓. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๘๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๘๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๘๗. พระราชบัญญัติความรํวมมือระหวํางประเทศในทางแพํงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๘๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๘๙. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมีสํวนรํวมในองค์กรอาชญากรรมข๎ามชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด) 

๙๐. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๙๑. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน๎าท่ีของคณะกรรมการท่ีแตํงต้ังตามประกาศและค าส่ังของ
คณะรักษาความสงบแหํงชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๙๒. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
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๙๔. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๕. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดบางประการตํอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๙๖. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๗. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง)  
๙๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๐๐. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจําย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๐๑. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๑๐๒. พระราชก าหนดแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๐๔. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอการร๎ายและ

การแพรํขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล๎างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๐๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๑๐๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจําย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๐๘. พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐๙. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑๐. พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม

เปูาหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑๒. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑๓. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท ารัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
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๑๑๕. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูท่ีได๎น ารัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๗๕ กลับมาใช๎ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๑๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๑๗. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการยึดอ านาจการบริหารราชการแผํนดิน 
เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

๑๑๘. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการปฏิวัติ เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑  
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๑๑๙. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการปฏิวัติ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๑๒๐. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนซึ่งกระท า
ความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวนเมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๒๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศ เมื่อวันท่ี 
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๒๒. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแกํผ๎ูกํอความไมํสงบเพื่อยึดอ านาจการปกครองแผํนดิน 
ระหวํางวันท่ี ๓๑ มีนาคม ถึงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๒๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกํอความไมํสงบเพื่อยึดอ านาจการปกครองแผํนดิน 
ระหวํางวันท่ี ๘ และวันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๒๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการอันเป็นความผิดตํอความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดกฎหมายวําด๎วย  
การปูองกันการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๒๕. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการยึดและควบคุมอ านาจการปกครองแผํนดิน 
เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๖. พระราชบัญญัติล๎างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๒๗. พระราชบัญญัติล๎างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๑๒๘. พระราชบัญญัติล๎างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ 
๑๒๙. พระราชบัญญัติล๎างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๓๐. พระราชบัญญัติล๎างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓๑. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร

กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 
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๑๓๒. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย  และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๓๓. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔  
๑๓๔. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔  
๑๓๕. พระราชก าหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๑๓๖. พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๓๗. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒  
๑๓๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๕ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ (เหรียญ

สนองเสรีชน) 
๑๓๙. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง

ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๔๐. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๔๑. พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๔๒. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๔๓. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๔๔. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน๎าท่ีและกิจการบริหารของกรมประมวลขําวกลาง  
ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักขําวกรองแหํงชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๔๕. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน๎าท่ีและกิจการบริหารบางสํวนของกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๕  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๔๖. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน๎าท่ีและกิจการบริหารบางสํวนของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการค๎ุมครอง
ผ๎ูบริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑  

๑๔๗. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๘ 

๑๔๘. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๑๔๙. พระราชบัญญัติผ๎ูสูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์) 

๑๕๐. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๕๑. พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๕๒. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๕๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

พ.ศ. ๒๕๖๑  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๕๔. พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๕๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๑๕๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๕๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๑๕๘. พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความค๎ุมกันสาหรับองค์การระหวํางประเทศและการ

ประชุมระหวํางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๑๕๙. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๖๐. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๖๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖๓. พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
๑๖๔. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖๕. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖๖. พระราชบัญญัติขําวกรองแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖๗. พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖๘. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖๙. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตาแหนํงหัวหน๎าสํวนราชการท่ีเทียบเทําอธิบดี พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
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๑๗๐. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๑๗๑. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหํงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

๑๗๒. พระราชบัญญัติการไกลํเกล่ียข๎อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงยุติธรรม ประธานศาลฎีกา และอัยการสูงสุด) 

๑๗๓. พระราชบัญญัติการจัดต้ังสภาองค์กรของผ๎ูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗๔. พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗๕. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให๎บริการภาครัฐผํานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗๗. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗๘. พระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูบริโภค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗๙. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๘๐. พระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนและการได๎มาซึ่งอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๘๑. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท ารํางกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 

๑. กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗  
๒. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช ๒๔๙๗   

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๓. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผ๎ูส าเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๔. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ชํวยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๕. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมํ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๖. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรํวมมือระหวํางประเทศในการด าเนินการตาม 
ค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๗. พระราชบัญญัติควบคุมการสํงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และส่ิงท่ีใช๎
ในการสงคราม พุทธศักราช ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 

๘. พระราชก าหนดควบคุมสินค๎าตามชายแดน พ .ศ. ๒๕๒๔ 
๙. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม  ท้ังนี้ ในสํวนท่ีเกี่ยวกับการศุลกากร ให๎
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังรักษาการ) 

๑๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผ๎ูก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๔. พระราชบัญญัติค๎ุมครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๑๕. พระราชบัญญัติค๎ุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗. พระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๑๘. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 
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๑๑ 

๑๙. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูซึ่งกระท าความผิดเนื่องในการชุมนุมใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหวํางวันท่ี ๔ ถึงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๐. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการอันเป็นความผิดตํอความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ระหวํางวันท่ี ๒๕ และวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐  
พ.ศ. ๒๕๒๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการตํอต๎านการด าเนินการสงครามของญี่ปุุน 
พุทธศักราช ๒๔๘๙  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๒. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช 
๒๔๘๘  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๓. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๔. พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
๒๕. พระราชบัญญัติยกโทษให๎แกํพลทหารที่ได๎กระท าผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช  

๒๔๘๙  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๖. พระราชบัญญัติยกทัณฑ์ให๎แกํต ารวจท่ีขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเว๎นคําธรรมเนียมบางประเภทให๎แกํผ๎ูได๎รับพระราชทาน เหรียญ 
กล๎าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงอื่นซึ่งรักษาการตามกฎหมายวําด๎วยการนั้น ๆ ตามท่ีระบุใน
บัญชีท๎ายพระราชบัญญัติรักษาการ) 

๒๘. พระราชบัญญัติยกเว๎นคําธรรมเนียมบางประเภทให๎แกํทหารผํานศึกนอกประจ าการและ
ครอบครัวทหารผํานศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน๎าท่ี  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงอื่นซึ่งรักษาการตามกฎหมายวําด๎วยการนั้น ๆ ตามท่ีระบุในบัญชี
ท๎ายพระราชบัญญัตินี้รักษาการ) 

๒๙. พระราชบัญญัติยกเว๎นความผิดทางอาญาให๎แกํผ๎ูน าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ 
วัตถุระเบิดท่ีไมํได๎รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห๎ามออกใบอนุญาตมามอบให๎แกํทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๓๐. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าส่ังของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผํนดิน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง ท่ีให๎ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไมํปกติ  
และท่ีให๎ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๓๑. พระราชบัญญัติรถยนตร์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
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๑๒ 

๓๒. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๓๓. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
๓๔. พระราชบัญญัติเรือนจ าทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
๓๕. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓๖. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๗. พระราชบัญญัติวําด๎วยการปฏิบัติตํออากาศยานท่ีกระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 
๓๘. พระราชบัญญัติวําด๎วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๓๙. พระราชบัญญัติวําด๎วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
๔๐. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๔๑. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม 
และประธานศาลฎีกา) 

๔๒. พระราชบัญญัติวําด๎วยการมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีไปรํวมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 
๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แหํงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๔๓. พระราชบัญญัติสํงเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๔. พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช๎างปุา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
๔๕. พระราชบัญญัติให๎อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอยํางทางทะเล 

พ.ศ. ๒๔๙๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๖. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผํานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๔๗. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธ

ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๘. พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๙. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ประธานศาลฎีกา) 
๕๐. พระราชบัญญัติเทคโนโลยีปูองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๑๕๖๒ 
๕๒. พระราชบัญญัติการไกลํเกล่ียข๎อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม 
ประธานศาลฎีกา และอัยการสูงสุด)     
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๑๓ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

๑. พระราชบัญญัติการกลับไปใช๎สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการ พ.ศ. ๒๕๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจํายเงินบางประเภทตางบประมาณ
รายจําย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๑๘  

๔. พระราชบัญญัติการทําเรือแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 

๕. พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๖. พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

๗. พระราชบัญญัติการรถไฟแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 

๘. พระราชบัญญัติการสํงออกไปนอกและการน าเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 

๙. พระราชบัญญัติการด ารงต าแหนํงในทางการเมืองของข๎าราชการ กรรมการ พนักงาน
สํวนท๎องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๐. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมํ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๑. พระราชก าหนดการกู๎ยืมเงินท่ีเป็นการฉ๎อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๑๒. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนสํงข๎ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม รัฐมนตรีวําการกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๓. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔. พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

                                                             

 โปรดดู มาตรา ๑๖ แหํงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ แก๎ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติการเลํนแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๖. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค๎าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๗. พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๘. พระราชก าหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๙. พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพื่อใช๎จํายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๐. พระราชบัญญัติการตอบโต๎การทํุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค๎าจากตํางประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์  ท้ังนี้ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้เฉพาะในสํวนท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมศุลกากร) 

๒๑. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๓.  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๒๔. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข๎อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๕. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๖. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคํูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗. พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๘. พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๙. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๓๐. พระราชบัญญัติควบคุมการสํงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และส่ิงท่ีใช๎

ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 

๓๑. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม  ท้ังนี้ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้เฉพาะในสํวนท่ีเกี่ยวกับการศุลกากร) 

๓๒. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จและบ านาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๓๓. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๓๔. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของคณะมนตรีความรํวมมือทางศุลกากร  

พ.ศ. ๒๕๔๑  
๓๕. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๑.  
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๑๕ 

๒. พระราชบัญญัติคําตอบแทนผ๎ูเสียหาย และคําทดแทนและคําใช๎จํายแกํจ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๓. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักงานผ๎ูแทนธนาคารพัฒนาเอเชียใน
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๔. พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนดการ
กู๎ยืมเงินท่ีเป็นการฉ๎อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๖. พระราชบัญญัติเงินเดือนของข๎าราชการผ๎ูถูกส่ังพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๗. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได๎ประเภทภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให๎แกํราชการ

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๐. พระราชก าหนดจัดสรรทุนส ารองเงินตราเกินจ านวนธนบัตรออกใช๎ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๑๑. พระราชบัญญัติชดเชยคําภาษีอากรสินค๎าสํงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๑๒. พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให๎กู๎ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑๔. พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๕. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๑๖. พระราชบัญญัติธนาคารแหํงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๑๗. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๘. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๑๙. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสํงออกและน าเข๎าแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๒๐. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๑. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๕  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

๒๒. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓. พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการ กระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๕. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๒๖. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยํอม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๗. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยํอม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๘. พระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูํอาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๑๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูํอาศัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๐. พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๑. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๒. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๓. พระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู๎ท่ีกระทรวงการคลังกู๎เพื่อชํวยเหลือกองทุน

เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓๔. พระราชบัญญัติภาษีเงินได๎ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๓๕. พระราชก าหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๓๖. พระราชบัญญัติมาตรการปกปูองจากการน าเข๎าสินค๎าท่ีเพิ่มข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 
๓๗. พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๘. พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๙. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหวํางเวลาประกาศใช๎กฎอัยการศึก  

ตามค าส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผํนดิน ฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  
พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๐. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหวํางเวลาประกาศใช๎กฎอัยการศึก
ของคณะปฏิวัติ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๑. พระราชบัญญัติรายได๎เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๒. พระราชบัญญัติล๎างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๔๓. พระราชบัญญัติกู๎เงินจากธนาคารระหวํางประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ  
พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๔๔. พระราชบัญญัติกู๎เงินตามโครงการชํวยเหลือทางเศรษฐกิจของตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๕. พระราชบัญญัติกู๎เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแหํงประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ฃ 
๔๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ 
๔๗. พระราชบัญญัติกู๎เงินเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๔๘. พระราชบัญญัติกู๎เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๔๙. พระราชบัญญัติกู๎เงินเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๕๐. พระราชบัญญัติกู๎เงินตามโครงการชํวยเหลือทางเศรษฐกิจของตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๑. พระราชบัญญัติกู๎เงิน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๒. พระราชบัญญัติกู๎เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแหํงประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๕๓. พระราชบัญญัติรับรองการกู๎เงินนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๕๔. พระราชบัญญัติกู๎เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแหํงประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๕๕. พระราชบัญญัติกู๎เงิน พ.ศ. ๒๔๙๔  
๕๖. พระราชบัญญัติกู๎เงิน พ.ศ. ๒๔๙๒  
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๑๗ 

๕๗. พระราชบัญญัติกู๎เงินเพื่อการบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙  
๕๘. พระราชบัญญัติกู๎เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๙  
๕๙. พระราชบัญญัติกู๎เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๘  
๖๐. พระราชบัญญัติกู๎เงินไนประเทส พุทธสักราช ๒๔๘๗  
๖๑. พระราชบัญญัติกู๎เงินไนประเทส พุทธสักราช ๒๔๘๕  
๖๒. พระราชบัญญัติกู๎เงินเพื่อความมั่นคงแหํงเงินตราและการอื่น ๆ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๖๓. พระราชบัญญัติกู๎เงินชํวยชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓  
๖๔. พระราชบัญญัติจัดการกู๎เงินในประเทศเพื่อเทศบาลและการบ ารุงท๎องท่ี พุทธศักราช 

๒๔๘๑ 
๖๕. พระราชบัญญัติจัดการกู๎เงินในประเทศเพื่อการอุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๖๖. พระราชบัญญัติจัดการกู๎เงินในประเทศเพื่อเกษตรกร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๖๗. พระราชบัญญัติอนุญาตให๎รัฐบาลให๎กู๎ยืมเงินแกํเทศบาลเมืองสองแหํงเพื่อท าการตัดและ

ขยายถนนกับเพื่อลงทุนหาผลประโยชน์อื่น ๆ ให๎แกํเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
๖๘. พระราชบัญญัติจัดการกู๎เงินภายในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
๖๙. พระราชบัญญัติวําด๎วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝุายสรรพากรเฉพาะกาลเนื่องจาก

พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
๗๐. พระราชบัญญัติวําด๎วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญท่ีระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(นายกรัฐมนตรี) 
๗๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ (ควบคุม

กิจการค๎าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหํงสาธารณชน)  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวําการกระทรวงพัฒนาสังคม และความ
มั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๗๒. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๓. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข๎าราชการผ๎ูได๎รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
๗๔. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผ๎ูประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๗๕. พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบํงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๗๖. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผ๎ูประสบภัยเนื่องจากการชํวยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน

ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน๎าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๗. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลํวงหน๎าพ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗๘. พระราชบัญญัติสถาบันค๎ุมครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๙. พระราชบัญญัติให๎ใช๎บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘ 
๘๐. พระราชบัญญัติให๎บ าเหน็จในการปราบปรามผ๎ูกระท าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๘๑. พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวําง

ประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
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๑๘ 

๘๒. พระราชบัญญัติให๎อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน
ในกองทุนการเงินระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๘๓. พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๘๔. พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหวํางประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๘๕. พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนรํวมเพื่อสินค๎าโภคภัณฑ์  

พ.ศ. ๒๕๓๕  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๘๖. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๗. พระราชก าหนดกองทุนสํงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๘. พระราชก าหนดการให๎ความชํวยเหลือทางการเงินแกํผ๎ูท่ีได๎รับความเสียหายจากอุทกภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๙. พระราชบัญญัติห๎ามน าของท่ีมีการแสดงก าเนิดเป็นเท็จเข๎ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๙๐. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕  
(นายกรัฐมนตรี) 

๙๑. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙  
(นายกรัฐมนตรี) 

๙๒. พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙  
(นายกรัฐมนตรี) 

๙๓. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(นายกรัฐมนตรี) 

๙๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  
(นายกรัฐมนตรี) 

๙๕. พระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงินและจัดการเงินกู๎เพื่อชํวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๙๖. พระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงินเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๙๗. พระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร๎างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒  

๙๘. พระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงินและจัดการเงินกู๎เพื่อชํวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๑๙ 

๙๙. พระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ าและ
สร๎างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติอนุญาตให๎รัฐบาลจํายเงินไปพลางกํอน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
๑๐๑. พระราชบัญญัติอนุญาตให๎จํายเงินไปพลางกํอน พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๐๒. พระราชบัญญัติอนุญาตให๎จํายเงินไปพลางกํอน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๐๓. พระราชบัญญัติอนุญาตให๎จํายเงินไปพลางกํอน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๐๔. พระราชบัญญัติอนุญาตให๎จํายเงินไปพลางกํอน พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๐๕. พระราชก าหนดอนุญาตให๎จํายเงินไปพลางกํอน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๑๐๖. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอํน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๑๐๗. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธ

ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๐๘. พระราชก าหนดโอนสินทรัพย์บางสํวนในบัญชีส ารองพิเศษตามกฎหมายวําด๎วยเงินตรา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๐๙. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพรํภาพสาธารณะแหํงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๑  
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๑๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ฉบับท่ี ๙๒/๒๕๕๗ เรื่อง การลดอัตรา
ภาษีมูลคําเพิ่ม 

๑๑๑. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจําย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(นายกรัฐมนตรี) 
๑๑๓. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑๔. พระราชบัญญัติการให๎สิทธิแกํผ๎ูสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแหํงชาติบางกรณี และ

การโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแหํงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน) 

๑๑๕. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๑๖. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
อาเซียน+๓ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๑๑๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(นายกรัฐมนตรี) 



 

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒๐ 

๑๑๘. พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๑๑๙. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจําย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๒๐. พระราชก าหนดยกเว๎นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒๑. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๒๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒๔. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒๕. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจําย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(นายกรัฐมนตรี) 
๑๒๖. พระราชบัญญัติภาษีเงินได๎ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒๗. พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒๘. พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหวํางรัฐบาลแหํงราชอาณาจักรไทยกับ

รัฐบาลแหํงประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความรํวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการ
ภาษีอากรระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๒๙. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติผ๎ูสูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์) 

๑๓๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีราชพัสดุท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดินท่ีใช๎เพื่อประโยชน์ของ
แผํนดินโดยเฉพาะ ในท๎องท่ีต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ ให๎แกํ 
นางบุญม ีดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ ์พ.ศ. ๒๕๖๑  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๑๓๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
พ.ศ. ๒๕๖๑  
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๓๓. พระราชบัญญัติการยาสูบแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๓๔. พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๓๕. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒๑ 

๑๓๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๓๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๓๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๓๙. พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความค๎ุมกันสาหรับองค์การระหวํางประเทศและการ

ประชุมระหวํางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๑๔๐. พระราชบัญญัติภาษีเงินได๎ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๔๑. พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๒. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร๎าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๑๔๓. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๔. พระราชบัญญัติยกเว๎นเบ้ียปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๕. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๖. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคํูสัญญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๗. ระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๘. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๙. พระราชบัญญัติภาษีเงินได๎ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕๐. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕๑. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖ 
๑๕๒. พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕๓. พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕๔. พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบํงรัฐบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕๕. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕๖. พระราชบัญญัติการตอบโต๎การทํุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค๎าจากตํางประเทศ  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๕๗. พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แหํงรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕๘. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕๙. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖๐. พระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพลังงาน)
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 

๑. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย)  

๒. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรํวมมือระหวํางประเทศในการด าเนินการตาม 
ค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย  และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๓. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแหํงเอเชียและแปซิฟิก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการปูองกันรํวมกันแหํง
เอเชียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของประชาคมยุโรปและส านักงาน
คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวํางประเทศ
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๗. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๘. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษใน

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๙. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหวําง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๑๐. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักงานใหญํของสหภาพไปรษณีย์แหํง

เอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

๑๑. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันตํอแหํงเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๒. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักงานต ารวจสากลส าหรับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การการค๎าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๔. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๕. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การห๎ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

๑๖. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการประชุมภาคีอนุสัญญาวําด๎วยการค๎าระหวํางประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ปุาและพืชปุาท่ีใกล๎สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม) 
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๒๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการประชุมภาคีอนุสัญญาวําด๎วยการค๎าระหวํางประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ปุาและพืชปุาท่ีใกล๎สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม) 

๑๘. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักงานผ๎ูแทนธนาคารพัฒนาเอเชียใน
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๙. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การดาวเทียมเคล่ือนท่ีระหวํางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การความรํวมมือด๎านอวกาศแหํงเอเชีย
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

๒๑. พระราชบัญญัติค าน าหน๎านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๒. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต๎ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๓. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของสถาบันความรํวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
ลํุมน้ าโขง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒๔. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๕. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดบางประการตํอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๖. พระราชบัญญัติวําด๎วยเอกสิทธิและความค๎ุมกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๒๗. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๘. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม 

๒๙. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๓๐. พระราชบัญญัติวําด๎วยเอกสิทธิและความค๎ุมกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๑. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพ่ิมเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๒” 
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๒๔ 

 
๑. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร

กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๒. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๓. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม)  

๔. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๕. พระราชบัญญัติสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๖. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน๎าท่ีและกิจการบริหารบางสํวนของส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการตํางประเทศ ไปเป็นของกรมการกงสุล กระทรวงการ
ตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๗. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงสาธารณสุข) 

๘. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
อาเซียน+๓ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๙. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวําง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพลังงาน) 

๑๐. พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่ง
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาวําด๎วยการห๎ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

๑๔. พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความค๎ุมกันสาหรับองค์การระหวํางประเทศและการ
ประชุมระหวํางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๕. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจและการค๎าฮํองกงประจ า
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๖. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
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๒๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

๑. พระราชบัญญัติการกีฬาแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชบัญญัติการกีฬาแหํงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑. พระราชบัญญัติการทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. พระราชบัญญัติควบคุมการใช๎สารต๎องห๎ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. พระราชบัญญัตินโยบายการทํองเท่ียวแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงวัฒนธรรม) 
๗. พระราชบัญญัติสํงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๙. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑. พระราชบัญญัตินโยบายการทํองเท่ียวแหํงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๗ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

๑. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. พระราชบัญญัติการเคหะแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๔. พระราชบัญญัติค๎ุมครองคนไร๎ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕. พระราชบัญญัติค๎ุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๖. พระราชบัญญัติค๎ุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชํวยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข)  

๗. พระราชบัญญัติความเทําเทียมระหวํางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘. พระราชบัญญัติค าน าหน๎านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 
๙. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
๑๐. พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
๑๑. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค๎าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๒. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

(ประธานศาลฎีกา) 
๑๓. พระราชบัญญัติผ๎ูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  

(นายกรัฐมนตรี) 
๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ (ควบคุม

กิจการค๎าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหํงสาธารณชน)  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๖. พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๗. พระราชบัญญัติสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

(นายกรัฐมนตรี)  
๑๘. พระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวําการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๙. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๒๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๓. พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔. พระราชบัญญัติผ๎ูสูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๒๕. พระราชก าหนดแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน และประธานศาลฎีกา) 

๒๖. พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาและค๎ุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 
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๒๙ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 

๒. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
๔. พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๕. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๕๘ 
๖. พระราชบัญญัติการเชําท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๗. พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแหํงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต๎ พ.ศ. ๒๕๑๔  
๙. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การขํายงานศูนย์เพาะเล้ียงสัตว์น้ าแหํง

เอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๑๑. พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแรํทองค า พุทธศักราช 

๒๔๘๓ 
๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓. พระราชบัญญัติค๎ุมครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔. พระราชบัญญัติความลับทางการค๎า พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 
๑๕. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖. พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
๑๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๑๘. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๑๙. พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๒๐. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๑. พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๒. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๓. พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕. พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 
๒๖. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ๎า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๓๐ 

๒๗. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๕๘ 
๒๘. พระราชบัญญัติวําด๎วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
๒๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๐. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๑. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๓๒. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๓. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  

(นายกรัฐมนตรี  ท้ังนี้ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการเฉพาะใน
สํวนท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการตามบทเฉพาะกาล) 

๓๔. พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนรํวมเพื่อสินค๎าโภคภัณฑ์ พ.ศ. 
๒๕๓๕  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๓๕. พระราชบัญญัติอ๎อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

๓๖. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข๎าวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๗. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๘. พระราชบัญญัติควบคุมการฆําสัตว์เพื่อการจ าหนํายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๓๙. พระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๐. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าเกษตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๑. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๒. พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๓. พระราชบัญญัติค๎ุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน) 
 
 
 



 

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๑ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 

๑. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหํงชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
(นายกรัฐมนตรี) 

๒. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. พระราชบัญญัติการบริหารสํวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗. พระราชบัญญัติการสํงเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๒ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

๑. พระราชบัญญัติการขนสํงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
๓. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๔. พระราชบัญญัติการทําเรือแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๕. พระราชบัญญัติการรถไฟแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๖. พระราชบัญญัติก าหนดคําธรรมเนียมการใช๎ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 

๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๗. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘. พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๐. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 
๑๒. พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๓. พระราชบัญญัติการรถไฟฟูาขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๔. พระราชบัญญัติการเฉล่ียความเสียหายท่ัวไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๕. พระราชบัญญัติการขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๖. พระราชบัญญัติการชํวยเหลือกู๎ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๗. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘. พระราชบัญญัติก าหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนสํงมวลชนโครงการ

รถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท๎องท่ีเขตห๎วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๐. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพํงและคําเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๑. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๒๒. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๓. พระราชบัญญัติปูองกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๔. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๕. พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
๒๖. พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
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๓๓ 

๒๗. พระราชบัญญัติวําด๎วยการปฏิบัติตํออากาศยานท่ีกระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 

๒๘. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดบางประการตํอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๙. พระราชบัญญัติวําด๎วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนสํงมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ (ควบคุม

กิจการค๎าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหํงสาธารณชน)  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวําการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๓๑. พระราชบัญญัติสํงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓๒. พระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสํวนของกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของ
กรมการขนสํงทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๓๔. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงตํางประเทศ รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงสาธารณสุข)  

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร๎างกิจการรถไฟฟูา โครงการรถไฟฟูาสายสี
มํวง บางใหญํ – ราษฎร์บูรณะ ชํวงบางใหญํ – บางซื่อ ในท๎องท่ีอ าเภอบางบัวทอง 
อ าเภอบางใหญํ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๖. พระราชก าหนดการบินพลเรือนแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๗. พระราชก าหนดแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์เพื่อสร๎างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสด์ิ ใน

ท๎องท่ีอ าเภอบางพลี อ าเภอเมืองสมุทรปราการ และอ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร๎างทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ในท๎องท่ีอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตล่ิง
ชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔๐. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพํงตํอความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔๑. พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข๎ากองทุนระหวํางประเทศเพื่อชดใช๎ความเสียหาย
จากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓๔ 

๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร๎างทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ในท๎องท่ีอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตล่ิง
ชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔๓. พระราชก าหนดแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๔. พระราชก าหนดแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ฃ 
๔๕. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๖. พระราชบัญญัติค๎ุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน) 
๔๗. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๘. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๕ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 

๑. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักงานใหญํของสหภาพไปรษณีย์แหํง
เอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๒. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การความรํวมมือด๎านอวกาศแหํงเอเชีย
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๓. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๔. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ 
๕. พระราชบัญญัติวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗. พระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวง
แรงงาน และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๘. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙. พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
๑๐. พระราชบัญญัติสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑. พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒. พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๓. พระราชบัญญัติค๎ุมครองข๎อมูลสํวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                             

 โปรดดู มาตรา ๒๑ แหํงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๓๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการประชุมภาคีอนุสัญญาวําด๎วยการค๎าระหวํางประเทศ 
๒. ซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาท่ีใกล๎สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 
๓. พระราชบัญญัติค๎ุมครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. พระราชบัญญัติงาช๎าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๖. พระราชบัญญัติปุาสงวนแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๗. พระราชบัญญัติปุาไม๎ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๘. พระราชบัญญัติเล่ือยโซํยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙. พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(นายกรัฐมนตรี) 
๑๐. พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑. พระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒. พระราชบัญญัติแรํ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
๑๓. พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๔. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๑๕. พระราชบัญญัติปุาไม ๎(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖. พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗. พระราชบัญญัติสงวนและค๎ุมครองสัตว์ปุา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๘. พระราชบัญญัติอุทยานแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๗ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 

๑. พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

๒. พระราชบัญญัติการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  
๓. พระราชบัญญัติการพัฒนาและสํงเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔. พระราชบัญญัติการค๎าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๘. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ .ศ. ๒๕๓๐ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๙. พระราชบัญญัติองค์กรรํวมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๐. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวําง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๑๑. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒. พระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
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๓๘ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๒. พระราชบัญญัติการแขํงขันทางการค๎า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. พระราชบัญญัติการค๎าข๎าว พุทธศักราช ๒๔๘๙   

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๔. พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห๎างหุ๎นสํวนจดทะเบียน ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙  
(ท้ังนี้ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์รักษาการเฉพาะในหมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับ
ห๎างหุ๎นสํวนจดทะเบียน ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด และบริษัทจ ากัด) 

๕. พระราชบัญญัติการสํงออกไปนอกและการน าเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๖. พระราชบัญญัติการตอบโต๎การทํุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค๎าจากตํางประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ท้ังนี้ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในสํวนท่ี
เกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมศุลกากร) 

๗. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตํางด๎าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมการสํงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และส่ิงท่ีใช๎

ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๑. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๒. พระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค๎า พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๔. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันตํอแหํงเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 
๑๕. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การการค๎าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 
๑๖. พระราชบัญญัติค๎ุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๗. พระราชบัญญัติความลับทางการค๎า พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 
๑๘. พระราชบัญญัติค๎ุมครองส่ิงบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๙. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๐. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๓๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๒. พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๓. พระราชบัญญัติมาตรการปกปูองจากการน าเข๎าสินค๎าท่ีเพิ่มข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
๒๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒๕. พระราชบัญญัติวําด๎วยราคาสินค๎าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๖. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  (ควบคุม

กิจการค๎าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหํงสาธารณชน)  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวําการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒๘. พระราชบัญญัติสมาคมการค๎า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๒๙. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๐. พระราชบัญญัติสภาผ๎ูสํงสินค๎าทางเรือแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓๑. พระราชบัญญัติหอการค๎า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๓๒. พระราชบัญญัติให๎บ าเหน็จในการปราบปรามผ๎ูกระท าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๓๓. พระราชบัญญัติอ๎อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
อุตสาหกรรม) 

๓๔. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๓๕. พระราชบัญญัติการควบคุมสินค๎าท่ีเกี่ยวข๎องกับการแพรํขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทาลาย
ล๎างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๖. พระราชบัญญัติการตอบโต๎การทํุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค๎าจากตํางประเทศ  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
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๔๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

๑. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 

๒. พระราชบัญญัติการขนสํงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 

๓. พระราชบัญญัติการค๎าข๎าว พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 

๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตํางด๎าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๕. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔   

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 
๖. พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๗. พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
๘. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๙. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๑๐. พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวําการกระทรวงพลังงาน 
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

๑๑. พระราชบัญญัติการไฟฟูานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๒. พระราชบัญญัติการไฟฟูาสํวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติก าหนดคําธรรมเนียมการใช๎ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน  

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 

๑๔. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ชํวยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 

๑๕. พระราชบัญญัติการประปาสํวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๖. พระราชบัญญัติเปล่ียนช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกาธิการ) 

๑๗. พระราชบัญญัติก าหนดอัตราคําธรรมเนียมอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๘. พระราชบัญญัติการเชําท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
๑๙. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมํ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๐. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรํวมมือระหวํางประเทศในการด าเนินการตาม 
ค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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๔๑ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๑. พระราชก าหนดการกู๎ยืมเงินท่ีเป็นการฉ๎อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๒๒. พระราชบัญญัติการเลํนแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๒๓. พระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอําวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๔. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแกํบุคคลซึ่งเผยแพรํขําวอันเป็นการท าให๎เสีย

สัมพันธไมตรีระหวํางประเทศไทยกับประเทศท่ีมีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยใน
ภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงวัฒนธรรม) 

๒๖. พระราชบัญญัติการเชําอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๗. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง 

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๒๘. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๙. พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๐. พระราชบัญญัติคนเข๎าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๒. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค๎าของเกํา พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
๓๓. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(นายกรัฐมนตรี) 
๓๔. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
๓๕. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 
๓๖. พระราชบัญญัติค๎ุมครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
๓๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ๎าหน๎าท่ีสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๓๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจ าตัวเจ๎าหน๎าท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓๙. พระราชบัญญัติค๎ุมครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 
๔๐. พระราชบัญญัติค๎ุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๔๑. พระราชบัญญัติค๎ุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ) 
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๔๒ 

๔๒. พระราชบัญญัติค าน าหน๎านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๔๓. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๔๔. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 
๔๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูํบ๎านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๗. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
๔๘. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได๎ประเภทภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให๎แกํราชการ

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๔๙. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๐. พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๕๑. พระราชบัญญัติชํางรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๒. พระราชบัญญัติต้ังจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และ

จังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
๕๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๕๕. พระราชบัญญัติต้ังจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๕๖. พระราชบัญญัติต้ังจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๕๗. พระราชบัญญัติต้ังจังหวัดสระแก๎ว พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๕๘. พระราชบัญญัติต้ังจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๕๙. พระราชบัญญัติต้ังจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๖๐. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๖๑. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 
๖๒. พระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 
๖๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูซึ่งกระท าความผิดเนื่องในการชุมนุมใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหวํางวันท่ี ๔ ถึงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๖๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการอันเป็นความผิดตํอความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ระหวํางวันท่ี ๒๕ และวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐  
พ.ศ. ๒๕๒๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๖๕. พระราชบัญญัติยกเลิกค าส่ังของหัวหน๎าคณะปฏิวัติ ท่ี ๓๖/๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๒ 
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๔๓ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๖๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง 
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๖๗. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการตํอต๎านการด าเนินการสงครามของญี่ปุุน 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๖๘. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช 
๒๔๘๘  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๖๙. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๗๐. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗๑. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๗๒. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๗๓. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 
๗๔. พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๕. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๐ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ 
๗๗. พระราชบัญญัติเพิ่มอ านาจต ารวจในการปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดทางน้ า 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๗๘. พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๗๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ) 
๘๐. พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผ๎ูบังคับบัญชา และเจ๎าหน๎าท่ีกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๘๑. พระราชบัญญัติยกโทษให๎แกํพลทหารที่ได๎กระท าผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช  

๒๔๘๙  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 

๘๒. พระราชบัญญัติยกทัณฑ์ให๎แกํต ารวจท่ีขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 

๘๓. พระราชบัญญัติยกเว๎นความผิดทางอาญาให๎แกํผ๎ูน าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิด ท่ีไมํได๎รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห๎ามออกใบอนุญาต มามอบให๎แกํทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 

๘๔. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหวํางเวลาประกาศใช๎กฎอัยการศึก
ตามค าส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผํนดิน ฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/4.PDF
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๔๔ 

พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๘๕. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๘๖. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 

๘๗. พระราชบัญญัติรายได๎เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๘๘. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๘๙. พระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๙๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๙๑. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๙๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๔. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙๕. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท๎องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
๙๖. พระราชบัญญัติลบล๎างมลทินให๎แกํผ๎ูต๎องค าพิพากษาให๎ลงโทษในกรณีเกณฑ์แรงงาน

หรือทรัพย์สินในระหวํางมหาสงครามอาเซียบูรพาพ.ศ. ๒๔๘๙ 
๙๗. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๙๘. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดอันเกิดจากการใช๎เช็ค พ .ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๙๙. พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๑๐๐. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดบางประการตํอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 
๑๐๑. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ .ศ. ๒๕๓๐ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงพลังงาน) 
๑๐๒. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐๓. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐๔. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๑๐๕. พระราชบัญญัติวําด๎วยการเข๎าช่ือเสนอข๎อบัญญัติท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐๖. พระราชบัญญัติวําด๎วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท๎องถิ่น หรือผ๎ูบริหาร

ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐๗. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐๘. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร

กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๑๐๙. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๑๑๐. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๑๑๑. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม) 

๑๑๒. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม
ประธานศาลฎีกา) 

๑๑๓. พระราชบัญญัติวําด๎วยการมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีไปรํวมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 
๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แหํงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช๒๕๑๕ (ควบคุม
กิจการค๎าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหํงสาธารณชน)  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวําการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 

๑๑๕. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผ๎ูประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๑๖. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๑๑๗. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๑๘. พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
๑๑๙. พระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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๑๒๐. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๒๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๒๒. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๒๓. พระราชบัญญัติสํงเสริมกิจการไฟฟูา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
๑๒๔. พระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวําการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน  และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๒๕. พระราชบัญญัติให๎ใช๎ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๒๖. พระราชบัญญัติให๎บ าเหน็จในการปราบปรามผ๎ูกระท าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 
๑๒๗. พระราชบัญญัติให๎อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอยํางทางทะเล 

พ.ศ. ๒๔๙๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 

๑๒๘. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอํน พ.ศ. ๒๕๔๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๒๙. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๐. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๓๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๓๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสํวนของกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปเป็น

ของกรมการขนสํงทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 

๑๓๓. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน๎าท่ีและกิจการบริหารบางสํวนของกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๕  
(นายกรัฐมนตรี) 

๑๓๔. ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
๑๓๕. พระราชบัญญัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวําการกระทรวง
สาธารณสุข) 

๑๓๖. พระราชบัญญัติควบคุมการฆําสัตว์เพื่อการจ าหนํายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๑๓๗. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม) 
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๑๓๘. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร๎าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๙. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๑๔๐. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๑. พระราชบัญญัติค๎ุมครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ี

อยูํอาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๕. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๖. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสํวนตาบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๗. พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธ ิพ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔๘. พระราชบัญญัติการไกลํเกล่ียข๎อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม 
ประธานศาลฎีกา และอัยการสูงสุด)   

๑๔๙. พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาและค๎ุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๕๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕๑. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕๒. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๕๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 

๑. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมํ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรํวมมือระหวํางประเทศในการด าเนินการตาม 
ค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๓. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 

๔. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕. พระราชบัญญัติเครื่องแบบผ๎ูพิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๖. พระราชบัญญัติคําตอบแทนผ๎ูเสียหาย และคําทดแทนและคําใช๎จํายแกํจ าเลยใน

คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๗. พระราชบัญญัติค๎ุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๘. พระราชบัญญัติค๎ุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค๎าระหวํางประเทศ และวิธี

พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค๎าระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพํงกรุงเทพใต๎และศาลอาญากรุงเทพใต๎ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๓๙  
๑๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๘  
๑๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๓๘  
๑๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๘  
๑๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดสระแก๎ว พ.ศ. ๒๕๓๗  
๑๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๓๗  
๒๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๗  
๒๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๓๗  
๒๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  พ.ศ. ๒๕๓๗  
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๒๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗  
๒๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๓๗  
๒๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอสวํางแดนดิน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๗  
๒๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอบัวใหญํ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๗  
๒๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอพล จังหวัดขอนแกํน พ.ศ. ๒๕๓๕  
๒๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๓๔  
๒๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภออ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๒๕  
๓๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๕  
๓๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ พ.ศ. ๒๕๒๕  
๓๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐  
๓๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอทํุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๐  
๓๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๒๐  
๓๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๔๙๐  
๓๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๒  
๓๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 

๒๔๘๐  
๓๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอสุโขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก พุทธศักราช 

๒๔๗๗  
๓๙. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๔๐. พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๔๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูซึ่งกระท าความผิดเนื่องในการชุมนุมใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหวํางวันท่ี ๔ ถึงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการอันเป็นความผิดตํอความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร ระหวํางวันท่ี ๒๕ และวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐  พ.ศ. ๒๕๒๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศเมื่อวันท่ี  
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง 
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๕. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าการตํอต๎านการด าเนินการสงครามของญี่ปุุน 
พุทธศักราช ๒๔๘๙  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๔๖. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแกํผ๎ูกระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช 
๒๔๘๘  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
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๔๗. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๔๘. พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๙. พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดทํุงสง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕๐. พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี 

และศาลจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๕๑. พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๕๒. พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๕๓. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผ๎ูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๔. พระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๕. พระราชบัญญัติยกเว๎นการน าระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แหํงประมวล

กฎหมายแพํงและพาณิชย์มาใช๎บังคับแกํผ๎ูสูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕๖. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าส่ังของคณะปฏิรูปการปกครอง

แผํนดิน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง ท่ีให๎ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไมํปกติ และท่ี
ให๎ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 

๕๗. พระราชบัญญัติล๎มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
๕๘. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๕๙. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดอันเกิดจากการใช๎เช็ค พ .ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๖๐. พระราชบัญญัติวําด๎วยการใช๎กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา 
และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๖๑. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๖๒. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๖๓. พระราชบัญญัติวําด๎วยข๎อสัญญาท่ีไมํเป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖๔. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๖๕. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย) 
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๖๖. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๖๗. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๖๘. พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๖๙. พระราชบัญญัติวําด๎วยการมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีไปรํวมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 
๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แหํงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๗๐. พระราชบัญญัติวินัยข๎าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
๗๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๗๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๗๓. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๗๔. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
(ประธานศาลฎีกา) 

๗๕. พระราชบัญญัติสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๗๖. พระราชบัญญัติเส้ือครุยข๎าราชการตุลาการและดะโต๏ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗๗. พระราชบัญญัติเส้ือครุยเนติบัณฑิต พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
๗๘. พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๙. พระราชบัญญัติให๎น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช๎บังคับในศาลจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๘๐. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแตํงต้ังและการด ารงต าแหนํงผ๎ูพิพากษาอาวุโส  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๑. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๒. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๓. พระราชบัญญัติการให๎บริการด๎านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๔. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๕๒ 

๘๕. พระราชบัญญัติห๎ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘๖. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘๗. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
(ประธานศาลฎีกา) 

๘๘. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘๙. พระราชบัญญัติล๎มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙๐. พระราชบัญญัติการไกลํเกล่ียข๎อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานศาลฎีกา และอัยการสูงสุด) 
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๕๓ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 

๑. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕   
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) 

๒. พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนตํางด๎าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. พระราชบัญญัติการกลับเป็นผ๎ูประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. พระราชบัญญัติค๎ุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๕. พระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูรับงานไปท าท่ีบ๎าน พ.ศ. ๒๕๕๓  
๖. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  

(ประธานศาลฎีกา) 
๙. พระราชบัญญัติจัดหางานและค๎ุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๐. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๓. พระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวําการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๔. พระราชบัญญัติการให๎สิทธิแกํผ๎ูสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแหํงชาติบางกรณี และ
การโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแหํงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๑๕. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๖. พระราชบัญญัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวําการกระทรวง
สาธารณสุข) 

๑๗. พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนตํางด๎าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๘. พระราชบัญญัติการกลับเป็นผ๎ูประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๙. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๐. พระราชก าหนดแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประธานศาลฎีกา) 
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๕๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติค๎ุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม) 
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๕๕ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 

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

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๓. พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ 
๕. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา) 
๖. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘. พระราชบัญญัติสํงเสริมศิลปะรํวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙. พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๕๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๑. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔. พระราชบัญญัติสํงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ .ศ. ๒๕๕๑ 
๕. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาวําด๎วยการห๎ามทดลอง

นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 

๗. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 
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๕๗ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๑. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔. พระราชบัญญัติการบริหารสํวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแหํงภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๓   
๙. พระราชบัญญัติค๎ุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๐. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๒๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๔๐ 
๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๕๘ 

๓๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๓๗. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๐. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๒. พระราชบัญญัติวําด๎วยการมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีไปรํวมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 

๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แหํงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๔๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
๔๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๙ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
๔๕. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๖. พระราชบัญญัติสํงเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๔๗. พระราชบัญญัติสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๘. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๙. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๐. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๑. พระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๒. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง พ .ศ. ๒๕๕๑ 
๕๓. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน๎าท่ีและกิจการบริหารบางสํวนของส านักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๕๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๙. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(นายกรัฐมนตรี) 
๖๐. พระราชบัญญัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวําการกระทรวง
สาธารณสุข) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/4.PDF
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๕๙ 

๖๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๔. พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๕. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(นายกรัฐมนตรี) 
๖๖. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖๗. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖๘. พระราชบัญญัติวําด๎วยการจ าหนํายท่ีดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย ในท๎องท่ีต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ๎านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖๙. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๐. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายกรัฐมนตรี) 
๗๑. พระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

๑. พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง)  
๕. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙. พระราชบัญญัติค๎ุมครองและสํงเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐. พระราชบัญญัติความลับทางการค๎า พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 
๑๑. พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๒. พระราชก าหนดปูองกันการใช๎สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
๑๓. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๕. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๖. พระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๑๗. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๘. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๐. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒๑. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๔. พระราชบัญญัติวําด๎วยการมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีไปรํวมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 

๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แหํงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๒๕. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๖. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 
๒๗. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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๖๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(นายกรัฐมนตรี) 

๒๙. พระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวําการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน) 

๓๐. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๑. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๒. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๓๓. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๔. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน๎าท่ีและกิจการบริหารบางสํวนของส านักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๓๕. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน) 

๓๖. พระราชบัญญัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๓๗. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๘. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๙. พระราชบัญญัติควบคุมการสํงเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก   

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๐. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีราชพัสดุท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของ

แผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องท่ีต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นาง
บุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ ์พ.ศ. ๒๕๖๑  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๔๒. พระราชบัญญัติความมั่นคงด๎านวัคซีนแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๓. พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๔. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
๔๕. พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๖. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๗. พระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๘. พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖๒ 

๔๙. พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๐. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย ์(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๑. พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาและค๎ุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๕๒. พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล๎อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖๓ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

๑. พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวําการกระทรวงพลังงาน 
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย) 

๒. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การห๎ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ) 
๕. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๖. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๔๕  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 

๗. พระราชก าหนดปูองกันการใช๎สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข) 

๘. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๙. พระราชบัญญัติแรํ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ) 
๑๐. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒. พระราชบัญญัติสํงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๓. พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแรํ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๑๔. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๕. พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติอ๎อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์) 
๑๗. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๘. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๙. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๑. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖๔ 

ประธานรัฐสภา 
 

๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข๎าราชการฝุายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๔. พระราชบัญญัติค าส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผ๎ูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๕. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผ๎ูเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖. พระราชบัญญัติยศต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝุายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙. พระราชบัญญัติวําด๎วยการเข๎าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๐. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล๎า พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๑. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๖๕ 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 

๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
๔. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหนํงและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๖๖ 

ประธานศาลฎีกา 
 

๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน) 

๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล๎มละลายและวิธีพิจารณาคดีล๎มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 

๒๕๕๓  
๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐  
๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๐  
๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกํน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗  
๑๒. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
๑๓. พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงเขตอ านาจศาลแพํงกรุงเทพใต๎ ศาลอาญากรุงเทพใต๎ ศาล

แพํงธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๔. พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๕. พระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผ๎ูหลบหนีการปลํอยช่ัวคราวโดยศาล  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตล่ิงชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาล

แขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๙. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผ๎ูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑. พระราชบัญญัติให๎ใช๎พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผ๎ูด ารงต าแหนํงทาง

การเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๓. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๓  
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๕. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค๎ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๖๗ 

๒๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๗. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม) 
๒๘. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง (ฉบับท่ี ๓๐)  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม) 

๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๐. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแตํงต้ังและการด ารงต าแหนํงผ๎ูพิพากษาอาวุโส  

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๓. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๓๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพํงตล่ิงชัน ศาลแพํงพระโขนง ศาลแพํงมีนบุรี ศาลอาญา 

ตล่ิงชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๖. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง (ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
๓๗. พระราชบัญญัติเจ๎าพนักงานตารวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๘. พระราชก าหนดแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รัฐมนตรีวําการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงแรงงาน)ฃ 

๓๙. พระราชบัญญัติการไกลํเกล่ียข๎อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด) 

 
 
 
 



 

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๘ 

ประธานศาลปกครองสูงสุด 
 

๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๐)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



 

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๙ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 

๑. พระราชบัญญัติวําด๎วยความเรียบร๎อยในการออกเสียงประชามติรํางรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓. พระราชบัญญัติวําด๎วยการออกเสียงประชามติรํางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการได๎มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหนํง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน

กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ประธานผ๎ูตรวจการแผํนดิน ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แหํงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผํนดิน และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหํงชาติ ท้ังนี้ ในสํวนท่ีเกี่ยวกับหน๎าท่ีและอ านาจของตน) 

๙. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผ๎ูบริหารท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



 

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๐ 

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยผ๎ูตรวจการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหนํง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน

กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แหํงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผํนดิน และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหํงชาติ ท้ังนี้ ในสํวนท่ีเกี่ยวกับหน๎าท่ีและอ านาจของตน) 
 



 

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๑ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหนํง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผ๎ูตรวจการแผํนดิน ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผํนดิน และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ ท้ังนี้ ในสํวนท่ีเกี่ยวกับหน๎าท่ีและ
อ านาจของตน) 



 

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๒ 

 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหนํง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน

กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผ๎ูตรวจการแผํนดิน ประธานกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ ท้ังนี ้
ในสํวนท่ีเกี่ยวกับหน๎าท่ีและอ านาจของตน) 
 

 



 

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๓ 

อัยการสูงสุด 
 

๑. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการฝุายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการฝุายอัยการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการฝุายอัยการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการฝุายอัยการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖. พระราชบัญญัติการไกลํเกล่ียข๎อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม และประธานศาลฎีกา) 
 
 
 



 

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๔ 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหนํง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผ๎ูตรวจการแผํนดิน ประธานกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ และประธานกรรมการตรวจเงินแผํนดิน ท้ังนี้ ใน
สํวนท่ีเกี่ยวกับหน๎าท่ีและอ านาจของตน) 



 

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๕ 

กฎหมายท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้รักษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผู้รักษาการ 
 

๑. กฎมณเฑียรบาลวําด๎วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
๒. กฎมณเฑียรบาลวําด๎วยการสมรสพระราชวงศ์แก๎ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๗๕ 
๓. กฎมณเฑียรบาลวําด๎วยครอบครัวแหํงข๎าราชการในพระราชส านัก พระพุทธศักราช 

๒๔๕๗ 
๔. ประกาศเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวําด๎วยครอบครัวแหํงข๎าราชการในพระราชส านัก  

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
๕. กฎมณเฑียรบาลเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ 
๖. กฎมณเฑียรบาลวําด๎วยครอบครัวแหํงข๎าราชการในพระราชส านักเพิ่มเติม (ครั้งท่ี ๓) 

พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 
๗. กฎมณเฑียรบาลวําด๎วยการเสกสมรสแหํงเจ๎านายในพระราชวงศ์ พระพุทธศักราช 

๒๔๖๑ 
๘. กฎมณเฑียรบาลวําด๎วยการค๎าขายและการสมาคมแหํงข๎าราชการในพระราชส านัก  

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
๙. กฎมณเฑียรบาลวําด๎วยข๎าราชการในพระราชส านักเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ 
๑๐. กฎบัตรสหประชาชาติ กับปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน  
๑๑. ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ 
๑๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง 
๑๓. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๑๔. ประมวลกฎหมายอาญา 
๑๕. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
๑๖. พระราชบัญญัติใช๎ตราแผํนดิน รัตนโกสินทร์ศก. ๑๐๘ 
๑๗. พระราชบัญญัติวําด๎วยลักษณฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตาม

กฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ 
๑๘. พระราชบัญญัติวําด๎วยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแกํโรมันคาทอลิกมิสซังใน 

กรุงสยาม 
๑๙. พระราชบัญญัติล๎างมลทินผ๎ูกระท าผิดทางการเมือง รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๐ พุทธศักราช 

๒๔๗๕ 
๒๐. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
๒๑. พระราชบัญญัติวําด๎วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
๒๒. พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห๎างหุ๎นสํวนจดทะเบียนห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๓. พระราชบัญญัติวําด๎วยการขัดกันแหํงกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๒๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใช๎บังคับในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
๒๕. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหนํวยงานของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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๗๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดทางวินัยของข๎าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน๎าท่ีในหนํวยงานท่ี
มิใชํสํวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไมํเหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ .ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค๎าเกษตรลํวงหน๎า พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ๎อนกับกฎหมายอื่น 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๐. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวํางประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑. ระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๒. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๓. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๔. พระราชบัญ ญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๕. พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  
๓๖. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหํงประเทศไทย ( ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
๓๗. พระราชบัญญัติธนาคารแหํงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๘. พระราชก าหนดแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข๎าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๙. พระราชก าหนดแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๐. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๑. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
๔๒. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
๔๓. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการรัฐสภา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๔. พระราชบัญญัติค๎ุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๕. พระราชบัญญัติตารวจแหํงชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๖. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๗. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
๔๘. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหํงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอานาจหน๎าท่ีของผ๎ูทา

การแทน ผ๎ูปฏิบัติหน๎าท่ีแทน ผ๎ูรักษาการแทน หรือผ๎ูรักษาการในตาแหนํงผ๎ูบริหารของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๙. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๐. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๒. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๗๗ 

 

 
ที่ปรึกษา 

 

 

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ 
ผู๎อ านวยการกองกฎหมายไทย 

 

 

ผู้จัดท า 
 

นางสุริศา ไขว้พันธุ์ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยข้อมูลกฎหมำย  

 


