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 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๑

นายกรัฐมนตรี 
 

(๑)  พระราชบัญญัติการส�งเสริมการอนุรักษ3พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน 

   รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
(๒)  พระราชบัญญัติการไฟฟIาฝQายผลิตแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๓)  พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๔)  พระราชบัญญัติกําหนดหน;าท่ีของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๕)  พระราชกําหนดแก;ไขและปIองกันภาวการณ3ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
   พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๖)  พระราชบัญญัติการดํารงตําแหน�งในทางการเมืองของข;าราชการ กรรมการ 

    พนักงานส�วนท;องถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๗)  พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู;สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๘)  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๙)  พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ3และเหรียญของทหารหญิง 
      พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให;แก�องค3กร 
        ปกครองส�วนท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
     (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๑)  พระราชบัญญัติการจัดการหุ;นส�วนและหุ;นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๒)  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร;างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
     (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 
(๑๓)  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๑๔)  พระราชบัญญัติกองทุนหมู�บ;านและชุมชนเมืองแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๑๕)  พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ3ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๑๖)  พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน;าท่ีของคณะกรรมการท่ีแต�งต้ังตามประกาศและ 
        คําสั่งของคณะรักษาความสงบแห�งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑๗)  พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๑๘)  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน3 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๑๙)  พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต; พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๒๐)  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
         ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒๑)  พระราชบัญญัติข�าวกรองแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๒๒)  พระราชบัญญัติข;อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒๓)  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒๔)  พระราชบัญญัติคณะสงฆ3 พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๒๕)  พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช;เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๒

               (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒๖)  พระราชบัญญัติความร�วมมือระหว�างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒๗)  พระราชบัญญัติความร�วมมือระหว�างประเทศในทางแพ�งเก่ียวกับการละเมิด 
        สิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3) 
(๒๘)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒๙)  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๓๐)  พระราชบัญญัติคุ;มครองผู;บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓๑)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบข;าราชการฝQายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๓๒)  พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๓๓)  พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ3อันเปXนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ3 

  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๓๔)  พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ�าห3 พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๓๕)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓๖)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ;าหน;าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๓๗)  พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักด์ิ เครื่องราชอิสริยาภรณ3และสิทธิในการ 
 รับเบ้ียหวัด บําเหน็จและบํานาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๓๘)  พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก�ข;าราชการพลเรือน ทหาร หรือตํารวจ  
 ซ่ึงกระทําการต�อต;านการดําเนินการสงครามของญ่ีปุQน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(๓๙)  พระราชบัญญัติคุ;มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
   และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๔๐)  พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ3จุลจอมเกล;า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๔๑)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๔๒)  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล3 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๔๓)  พระราชบัญญัติความรับผิดต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค;าท่ีไม�ปลอดภัย 

  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๔๔)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓  
(๔๕)  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๔๖)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๔๗)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๔๘)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๔๙)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๓

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๕๐)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๕๑)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๕๒)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๕๓)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๕๔)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๕๕)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๕๖)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๕๗)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๕๘)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๕๙)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๖๐)  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน�งข;าราชการครู 
 และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๖๑)  พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย3สินฝQายพระมหากษัตริย3 พุทธศักราช ๒๔๗๙  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๖๒)  พระราชบัญญัติจดแจ;งการพิมพ3 พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๖๓)  พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๖๔)  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๖๕)  พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๖๖)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง 
  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๖๗)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการยึดและควบคุมอํานาจการ 
  ปกครองแผ�นดิน เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ3 พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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(๖๘)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการอันเปXนความผิดต�อความม่ันคง
  ของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตาม
  กฎหมายว�าด;วยการปIองกันการกระทําอันเปXนคอมมิวนิสต3 พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๖๙)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;ก�อความไม�สงบเพ่ือยึดอํานาจการปกครอง
  แผ�นดิน ระหว�างวันท่ี ๘ และวันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๗๐)  พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก�ผู;ก�อความไม�สงบเพ่ือยึดอํานาจการปกครอง
  แผ�นดิน ระหว�างวันท่ี ๓๑ มีนาคม ถึงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔  

 พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(๗๑)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศ

  เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๗๒)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน 
 ซ่ึงกระทําความผิดเก่ียวเนื่องกับการเดินขบวนเม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๗๓)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการปฏิวัติ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 

  พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๗๔)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการปฏิวัติ เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๗๕)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการยึดอํานาจการบริหารราชการ 
 แผ�นดินเม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
(๗๖)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;ท่ีได;นํารัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  
 พุทธศักราช ๒๔๗๕ กลับมาใช; พ.ศ. ๒๔๙๔ 
(๗๗)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทํารัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๗๘)  พระราชบัญญัติบังคับการให;เปXนไปตามอนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการปฏิบัติ 
 ต�อเชลยศึก ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๗๙)  พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ;าหน;าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๘๐)  พระราชบัญญัติป]ประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๘๑)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๘๒)  พระราชบัญญัติปIองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๘๓)  พระราชบัญญัติปIองกันและปราบปรามการมีส�วนร�วมในองค3กรอาชญากรรม

ข;ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด) 
(๘๔)  พระราชบัญญัติปIองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อ

การร;าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๘๕)  พระราชบัญญัติผู;สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3) 
(๘๖)  พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๘๗)  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู;กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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(๘๘)  พระราชบัญญัติยกความผิดให;แก�ผู;กระทําผิดกฎหมายรับราชการทหาร  
 กับขาดหนีราชการทหารและตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๘๙)  พระราชบัญญัติระเบียบข;าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๙๐)  พระราชบัญญัติระเบียบข;าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๙๑)  พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๙๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๙๓)  พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร;อยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๙๔)  พระราชบัญญัติระเบียบข;าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๙๕)  พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๙๖)  พระราชบัญญัติล;างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๙๗)  พระราชบัญญัติล;างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๙๘)  พระราชบัญญัติล;างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ป] พ.ศ.๒๕๓๙ 
(๙๙)  พระราชบัญญัติล;างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๑๐๐)  พระราชบัญญัติล;างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร3 ๒๐๐ ป]  

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๑๐๑)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการจัดต้ังองค3การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๑๐๒)   พระราชบัญญัติว�าด;วยการปฏิบัติต�ออากาศยานท่ีกระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
    (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม) 

(๑๐๓)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดบางประการต�อการเดินอากาศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวง 
   การต�างประเทศรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว�า 

      การกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๐๔)  พระราชบัญญัติว�าด;วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
(๑๐๕)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๑๐๖)  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

     (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๑๐๗) พระราชบัญญัติว�าด;วยการให;เอกชนเข;าร�วมงานหรือดําเนินการในกิจการ

     ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
      (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
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(๑๐๘)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
   กับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

     (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ รฐัมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
    และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๐๙)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน;าท่ีระหว�างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๑๐)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐ  

    พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๑๑) พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๑๒) พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๑๓) พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล;อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม) 

(๑๑๔)  พระราชบัญญัติส�งเสริมสินค;าขาออก พ.ศ.๒๕๐๓ 
(๑๑๕)  พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห�งชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๑๑๖)  พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๑๑๗)  พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร3ศก ๑๒๙ 
(๑๑๘)  พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๑๙)  พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3) 
(๑๒๐)  พระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(๑๒๑)  พระราชบัญญัติสัตว3เพ่ืองานวิทยาศาสตร3 พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑๒๒)  พระราชบัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 
(๑๒๓)  พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3  
  (รักษาการเฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล)) 

(๑๒๔)  พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ;าสิริกิติ์  
  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๑๒๕)  พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
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(๑๒๖)  พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
  สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๑๒๗)  พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๑๒๘)  พระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๑๒๙)  พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
 เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๑๓๐)  พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ;าสิริกิติ์  

  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ 
  ชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๑๓๑)  พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔  
(๑๓๒)  พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ3เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒  
(๑๓๓)  พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔  
(๑๓๔)  พระราชบัญญัติองค3การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๓๕)  พระราชบัญญัติองค3กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน3 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๑๓๖)  พระราชบัญญัติองค3การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย 

  พ.ศ. ๒๕๕๑  
  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๑๓๗)  พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน;าท่ีและกิจการบริหารของกรมประมวลข�าวกลาง 
  สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปXนของสํานักข�าวกรองแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
  พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๑๓๘)  พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน;าท่ีและกิจการบริหารบางส�วนของ 
  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๓๙)  พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน;าท่ีและกิจการบริหารบางส�วนของ 
 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปXนของสํานักงาน

  คณะกรรมการคุ;มครองผู;บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑  
(๑๔๐)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๕ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

  (เหรียญสนองเสรีชน) 
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รัฐมนตรีว'าการกระทรวงกลาโหม 
 

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

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๓)  พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู;สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๔)  พระราชบัญญัติการเกณฑ3ช�วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๕)  พระราชบัญญัติการรื้อฟ̂_นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม� พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
   และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๖)  พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร�วมมือระหว�างประเทศในการดําเนินการ
  ตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย
    และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๗)  พระราชบัญญัติควบคุมการส�งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑ3 
 และสิ่งท่ีใช;ในการสงคราม พุทธศักราช ๒๔๙๕   

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 
(๘)  พระราชกําหนดควบคุมสินค;าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(๙)  พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ3 พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  ท้ังนี้ ในส�วนท่ีเก่ียวกับการศุลกากร 
 ให;รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการ) 

(๑๐)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(๑๒)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู;กํากับ 

  นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

  พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๑๔)  พระราชบัญญัติคุ;มครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๕)  พระราชบัญญัติคุ;มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๖)   พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๑๗)  พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๑๘)  พระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๙

(๑๙)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  
   (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง  
   รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๒๐)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;ซ่ึงกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุม 
 ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3ระหว�างวันท่ี ๔ ถึงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  

  พ.ศ. ๒๕๒๑  
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๒๑)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการอันเปXนความผิดต�อความม่ันคง 
 ของรัฐภายในราชอาณาจักร ระหว�างวันท่ี ๒๕ และวันท่ี ๒๖ มีนาคม  
 พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๒๒)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการต�อต;านการดําเนินการสงคราม

  ของญ่ีปุQน พุทธศักราช ๒๔๘๙  
   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๒๓)  พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําความผิดฐานกบฏและจลาจล  
  พุทธศักราช ๒๔๘๘  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๒๔)  พระราชบัญญัติปIองกันและปราบปรามการกระทําอันเปXนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒๕)  พระราชบัญญัติป`นส�วนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒๖)  พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๒๗)  พระราชบัญญัติยกโทษให;แก�พลทหารท่ีได;กระทําผิดฐานหนีราชการทหาร  
 พุทธศักราช  ๒๔๘๙  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒๘)  พระราชบัญญัติยกทัณฑ3ให;แก�ตํารวจท่ีขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒๙)  พระราชบัญญัติยกเว;นค�าธรรมเนียมบางประเภทให;แก�ผู;ได;รับพระราชทาน

 เหรียญกล;าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอ่ืนซ่ึงรักษาการตามกฎหมายว�าด;วยการนั้น ๆ  

  ตามท่ีระบุในบัญชีท;ายพระราชบัญญัติรักษาการ) 
(๓๐)  พระราชบัญญัติยกเว;นค�าธรรมเนียมบางประเภทให;แก�ทหารผ�านศึก 
 นอกประจําการและครอบครัวทหารผ�านศึกซ่ึงเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน;าท่ี 

  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอ่ืนซ่ึงรักษาการตามกฎหมายว�าด;วยการนั้น ๆ  
 ตามท่ีระบุในบัญชีท;ายพระราชบัญญัตินี้รักษาการ) 
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(๓๑)   พระราชบัญญัติยกเว;นความผิดทางอาญาให;แก�ผู;นําอาวุธป̂น เครื่องกระสุนป̂น  
  หรือวัตถุระเบิดท่ีไม�ได;รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห;ามออกใบอนุญาต 
  มามอบให;แก�ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๓๒)  พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คําสั่งของคณะปฏิรูป 
  การปกครองแผ�นดิน และกฎหมายท่ีเก่ียวข;อง ท่ีให;ศาลพลเรือน 
 เปXนศาลทหารในเวลาไม�ปกติ และท่ีให;ศาลทหารพิจารณาคดี 
 ซ่ึงเก่ียวกับความผิดอันเปXนคอมมิวนิสต3 พ.ศ. ๒๕๓๙ 

    (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๓๓)  พระราชบัญญัติรถยนตร3ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๓๔)  พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๓๕)  พระราชบัญญัติราชองครักษ3 พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๓๖)  พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๓๗)  พระราชบัญญัติระเบียบข;าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๓๘)  พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๓๙)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการปฏิบัติต�ออากาศยานท่ีกระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม) 
(๔๐)  พระราชบัญญัติว�าด;วยเขตต3ปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๔๑)  พระราชบัญญัติว�าด;วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๔๒)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปbโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๔๓)  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม และประธานศาลฎีกา) 

(๔๔)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการมอบหมายให;เจ;าหน;าท่ีไปร�วมชันสูตรพลิกศพ 
 ตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
 ความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 

(๔๕)  พระราชบัญญัติส�งเสริมการฝcกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๔๖)  พระราชบัญญัติสําหรับรักษาช;างปQา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
(๔๗)  พระราชบัญญัติให;อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย�าง 
 ทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๔๘)  พระราชบัญญัติองค3การสงเคราะห3ทหารผ�านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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๑๑

(๔๙)  พระราชบัญญัติอาวุธป̂น เครื่องกระสุนป̂น วัตถุระเบิด ดอกไม;เพลิง  
 และสิ่งเทียมอาวุธป̂น พ.ศ. ๒๔๙๐  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
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๑๒

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงการคลัง 
 

(๑)  พระราชบัญญัติการกลับไปใช;สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ   
บําเหน็จบํานาญข;าราชการ พ.ศ. ๒๕๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๒)  พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ3เก่ียวกับการจ�ายเงินบางประเภทตาม
 งบประมาณรายจ�าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๓)  พระราชบัญญัติการท�าเรือแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม) 

(๔)  พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๕)  พระราชบัญญัติการส�งเสริมการอนุรักษ3พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

(๖)  พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม) 

(๗)  พระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข;ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค;า 
   พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 
(๘)  พระราชบัญญัติการดํารงตําแหน�งในทางการเมืองของข;าราชการ กรรมการ 

  พนักงานส�วนท;องถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (นายกรัฐมนตรี) 

(๙)  พระราชบัญญัติการรื้อฟ̂_นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม� พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๐)  พระราชกําหนดการกู;ยืมเงินท่ีเปXนการฉ;อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส�งข;ามพรมแดน  

พ.ศ. ๒๕๕๖  
  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3 รัฐมนตรีว�าการกระทรวง

คมนาคม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
สาธารณสุข) 

(๑๒)  พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๑๔)  พระราชบัญญัติการเล�นแชร3 พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
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๑๓

(๑๕)  พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของท่ีดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงท;องท่ี 
   พ.ศ. ๒๕๒๙ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๖)  พระราชบัญญัติกําหนดวิธีการระงับการค;ากําไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
(๑๗)   พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข;าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๑๘)  พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๑๙)  พระราชบัญญัติกองทุนเงินให;กู;ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๒๐)  พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพ่ือใช;จ�ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๒๑)   พระราชบัญญัติการแข�งขันทางการค;า พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 เว;นแต�ในส�วนท่ีเปXนกิจการในทางการเงิน ให;รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3 
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการร�วมกัน) 

(๒๒) พระราชบัญญัติการตอบโต;การทุ�มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค;าจาก 
   ต�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3   
 ท้ังนี้ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกรมศุลกากร) 
(๒๓)   พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒๔)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให;แก�องค3กร

 ปกครองส�วนท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๒๕)  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร;างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๒๖)  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข;อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒๗)  พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒๘)  พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน3ของคู�สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒๙)  พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๓๐)  พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๓๑)  พระราชบัญญัติควบคุมการส�งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑ3

   และสิ่งท่ีใช;ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕  
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 

(๓๒)  พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ3 พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม   
ท้ังนี้ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการศุลกากร) 
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๑๔

(๓๓)  พระราชบัญญัติควบคุมแร�ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม   
ท้ังนี้ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการ) 

(๓๔)  พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักด์ิ เครื่องราชอิสริยาภรณ3และสิทธิในการ 
 รับเบ้ียหวัด บําเหน็จและบํานาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

(นายกรัฐมนตรี) 
(๓๕)  พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๓๖)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของคณะมนตรีความร�วมมือ 
 ทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓๗)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี  
 พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ) 
(๓๘)  พระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู;เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช;จ�ายแก�จําเลย 
 ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๓๙)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของสํานักงานผู;แทนธนาคารพัฒนา 
 เอเชียในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ) 
(๔๐)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
 กําหนดการกู;ยืมเงินท่ีเปXนการฉ;อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๔๑)  พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
(๔๒)  พระราชบัญญัติเงินเดือนของข;าราชการผู;ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๔๓)  พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(๔๔)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๔๕)  พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๔๖)  พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย3สินฝQายพระมหากษัตริย3 พุทธศักราช ๒๔๗๙  

(นายกรัฐมนตรี) 
(๔๗)  พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๔๘)  พระราชบัญญัติจัดสรรรายได;ประเภทภาษีมูลค�าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ

  ให;แก�ราชการส�วนท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๔๙)  พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช;  
 พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๕๐)  พระราชบัญญัติชดเชยค�าภาษีอากรสินค;าส�งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร  
 พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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๑๕

(๕๑)  พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให;กู;ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๕๒)  พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๕๓)  พระราชบัญญัติทรัสต3เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๕๔)  พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ3การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๕๕)  พระราชบัญญัติธนาคารแห�งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๕๖)  พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(๕๗)  พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห3 พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๕๘)  พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส�งออกและนําเข;าแห�งประเทศไทย  
 พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๕๙)  พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๖๐)  พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
 แห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
(๖๑)  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๖๒)  พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย3เปXนหลักทรัพย3  
 พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๖๓)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  

   (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการ 
  กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๖๔)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข;าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
(๖๕)  พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๖๖)  พระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู�อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๖๗)  พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย3 พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๖๘)  พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย3ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๖๙)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๗๐)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๗๑)  พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู;ท่ีกระทรวงการคลังกู;เพ่ือ 

  ช�วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ̂_นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๗๒)  พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๗๓)  พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๗๔)  พระราชบัญญัติไพ� พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๗๕)  พระราชบัญญัติภาษีเงินได;ปbโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๗๖)  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท;องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๗๗)  พระราชกําหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๗๘)  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๗๙)  พระราชบัญญัติมาตรการปกปIองจากการนําเข;าสินค;าท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 
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๑๖

(๘๐)  พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๘๑)  พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย3สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๘๒)  พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๘๓)  พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว�างเวลาประกาศใช; 

  กฎอัยการศึก ตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ�นดิน ฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี ๖ 
  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๘๔)  พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว�างเวลาประกาศใช; 
 กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๘๕)  พระราชบัญญัติรายได;เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๘๖)  พระราชบัญญัติล;างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

   (นายกรัฐมนตรี) 
(๘๗)  พระราชบัญญัติกู;เงินจากธนาคารระหว�างประเทศเพ่ือการบูรณะและ 
 วิวัฒนาการ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๘๘)  พระราชบัญญัติกู;เงินตามโครงการช�วยเหลือทางเศรษฐกิจของต�างประเทศ 

 พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๘๙)  พระราชบัญญัติกู;เงินเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการแห�งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๙๐)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ 
(๙๑)  พระราชบัญญัติกู;เงินเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม  
 พ.ศ. ๒๕๑๔  
(๙๒)  พระราชบัญญัติกู;เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๙๓)  พระราชบัญญัติกู;เงินเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๙๔)  พระราชบัญญัติกู;เงินตามโครงการช�วยเหลือทางเศรษฐกิจของต�างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๙๕)  พระราชบัญญัติกู;เงิน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๙๖)  พระราชบัญญัติกู;เงินเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการแห�งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๙๗)  พระราชบัญญัติรับรองการกู;เงินนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
(๙๘)  พระราชบัญญัติกู;เงินเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการแห�งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๙๙)  พระราชบัญญัติกู;เงิน พ.ศ. ๒๔๙๔  
(๑๐๐)  พระราชบัญญัติกู;เงิน พ.ศ. ๒๔๙๒  
(๑๐๑)  พระราชบัญญัติกู;เงินเพ่ือการบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙  
(๑๐๒)  พระราชบัญญัติกู;เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๙  
(๑๐๓)  พระราชบัญญัติกู;เงินในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๘  
(๑๐๔)  พระราชบัญญัติกู;เงินไนประเทส พุทธสักราช ๒๔๘๗  
(๑๐๕)  พระราชบัญญัติกู;เงินไนประเทส พุทธสักราช ๒๔๘๕  
(๑๐๖)  พระราชบัญญัติกู;เงินเพ่ือความม่ันคงแห�งเงินตราและการอ่ืน ๆ  

 พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๑๐๗)  พระราชบัญญัติกู;เงินช�วยชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓  
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๑๗

(๑๐๘)  พระราชบัญญัติจัดการกู;เงินในประเทศเพ่ือเทศบาลและการบํารุงท;องท่ี 
  พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

(๑๐๙)  พระราชบัญญัติจัดการกู;เงินในประเทศเพ่ือการอุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๑๑๐)  พระราชบัญญัติจัดการกู;เงินในประเทศเพ่ือเกษตรกร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๑๑๑) พระราชบัญญัติอนุญาตให;รัฐบาลให;กู;ยืมเงินแก�เทศบาลเมืองสองแห�ง 

 เพ่ือทําการตัดและขยายถนนกับเพ่ือลงทุนหาผลประโยชน3อ่ืน ๆ ให;แก�
 เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

(๑๑๒)  พระราชบัญญัติจัดการกู;เงินภายในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๑๑๓)  พระราชบัญญัติว�าด;วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝQายสรรพากรเฉพาะกาล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติป]ประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๑๑๔)  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

  (นายกรัฐมนตรี) 
(๑๑๕)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการให;เอกชนเข;าร�วมงานหรือดําเนินการในกิจการ

 ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (นายกรัฐมนตรี) 

(๑๑๖)  พระราชบัญญัติว�าด;วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญท่ีระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  (นายกรัฐมนตรี) 

(๑๑๗)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 (ควบคุมกิจการค;าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห�งสาธารณชน)  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพัฒนาสังคม 
  และความม่ันคงของมนุษย3 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3  
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๑๑๘)  พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
(๑๑๙)  พระราชบัญญัติสงเคราะห3ข;าราชการผู;ได;รับอันตรายหรือการปQวยเจ็บ 
 เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
(๑๒๐)  พระราชบัญญัติสงเคราะห3ผู;ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๒๑)  พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๑๘  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๒๒)  พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ�งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๑๒๓)  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๑๒๔)  พระราชบัญญัติสงเคราะห3ผู;ประสบภัยเนื่องจากการช�วยเหลือราชการ  
 การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน;าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๒๕)  พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน;าพ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๑๒๖)  พระราชบัญญัติสถาบันคุ;มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๑๒๗)  พระราชบัญญัติให;ใช;บทบัญญัติแห�งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๑๒๘)  พระราชบัญญัติให;บําเหน็จในการปราบปรามผู;กระทําความผิด  
 พุทธศักราช ๒๔๘๙  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
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๑๘

(๑๒๙)  พระราชบัญญัติให;อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคาร
 ระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(๑๓๐)  พระราชบัญญัติให;อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับ 
 สิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๑๓๑)  พระราชบัญญัติให;อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๑๓๒)  พระราชบัญญัติให;อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหว�างประเทศ 

 พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๑๓๓)  พระราชบัญญัติให;อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร�วมเพ่ือสินค;าโภคภัณฑ3  

 พ.ศ. ๒๕๓๕  
  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3) 

(๑๓๔)  พระราชบัญญัติหลักทรัพย3และตลาดหลักทรัพย3 พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑๓๕)  พระราชกําหนดกองทุนส�งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๑๓๖)  พระราชกําหนดการให;ความช�วยเหลือทางการเงินแก�ผู;ท่ีได;รับความเสียหาย 
 จากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๑๓๗)  พระราชบัญญัติห;ามนําของท่ีมีการแสดงกําเนิดเปXนเท็จเข;ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๑๓๘)  พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ;าสิริกิติ์   

 พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕  
(นายกรัฐมนตรี) 

(๑๓๙)  พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
 ภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙  

(นายกรัฐมนตรี) 
(๑๔๐)  พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

 สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙  
(นายกรัฐมนตรี) 

(๑๔๑)  พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
 ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

 ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒  
  (นายกรัฐมนตรี) 

(๑๔๒)  พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ;าสิริกิติ์ 
 พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
 ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗  

(นายกรัฐมนตรี) 
(๑๔๓)  พระราชกําหนดให;อํานาจกระทรวงการคลังกู;เงินและจัดการเงินกู; 
 เพ่ือช�วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ̂_นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑๔๔)  พระราชกําหนดให;อํานาจกระทรวงการคลังกู;เงินเพ่ือเสริมสร;างความม่ันคง

 ของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑๔๕)  พระราชบัญญัติให;อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 

 พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๑๙

(๑๔๖)  พระราชกําหนดให;อํานาจกระทรวงการคลังกู;เงินเพ่ือฟ̂_นฟูและเสริมสร;าง 
 ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒  
(๑๔๗)  พระราชกําหนดให;อํานาจกระทรวงการคลังกู;เงินและจัดการเงินกู;  

 เพ่ือช�วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ̂_นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
 ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๑๔๘)  พระราชกําหนดให;อํานาจกระทรวงการคลังกู;เงินเพ่ือวางระบบบริหาร

 จัดการน้ําและสร;างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๑๔๙)  พระราชบัญญัติอนุญาตให;รัฐบาลจ�ายเงินไปพลางก�อน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(๑๕๐)  พระราชบัญญัติอนุญาตให;จ�ายเงินไปพลางก�อน พ.ศ. ๒๔๙๑ 
(๑๕๑)  พระราชบัญญัติอนุญาตให;จ�ายเงินไปพลางก�อน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๑๕๒)  พระราชบัญญัติอนุญาตให;จ�ายเงินไปพลางก�อน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๑๕๓)  พระราชบัญญัติอนุญาตให;จ�ายเงินไปพลางก�อน พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๑๕๔)  พระราชกําหนดอนุญาตให;จ�ายเงินไปพลางก�อน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๑๕๕)  พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ�น พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๕๖)  พระราชบัญญัติอาวุธป̂น เครื่องกระสุนป̂น วัตถุระเบิด ดอกไม;เพลิง  
 และสิ่งเทียมอาวุธป̂น พ.ศ. ๒๔๙๐  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๕๗)  พระราชกําหนดโอนสินทรัพย3บางส�วนในบัญชีสํารองพิเศษตามกฎหมาย 
 ว�าด;วยเงินตรา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๑๕๘)  พระราชบัญญัติองค3การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะ 
 แห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

 (นายกรัฐมนตรี) 
(๑๕๙)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๙๒/๒๕๕๗ เรื่อง การลด

อัตราภาษีมูลค�าเพ่ิม 
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๒๐

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงการต'างประเทศ 
 

(๑)  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔   
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย)  

(๒)  พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร�วมมือระหว�างประเทศในการดําเนินการ
   ตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
   และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๓)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานขององค3การโทรคมนาคมแห�งเอเชีย 
  และแปซิฟbก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๔)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานขององค3การสนธิสัญญาการปIองกัน 
  ร�วมกันแห�งเอเชียอาคเนย3 พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๕)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของประชาคมยุโรปและสํานักงาน 
  คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๖)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว�าง
  ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ 

(๗)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย  
 พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๘)   พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษ

  ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๙)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานขององค3การโทรคมนาคมทาง 

  ดาวเทียมระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของสํานักงานใหญ�ของสหภาพ 

  ไปรษณีย3แห�งเอเชียและแปซิฟbก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

(๑๑)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันต�อแห�งเอเชีย  
 พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 
(๑๒)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจสากลสําหรับ

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต; ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานขององค3การการค;าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 
(๑๔)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี 

  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๑๕)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานขององค3การห;ามอาวุธเคมี  
 พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
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๒๑

(๑๖)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว�าด;วยการค;าระหว�าง 
  ประเทศซ่ึงชนิดสัตว3ปQาและพืชปQาท่ีใกล;สูญพันธุ3 ครั้งท่ี ๑๓ ในประเทศไทย 
  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม) 
(๑๗)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว�าด;วยการค;าระหว�าง 

  ประเทศซ่ึงชนิดสัตว3ปQาและพืชปQาท่ีใกล;สูญพันธุ3 ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย 
  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม) 
(๑๘)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของสํานักงานผู;แทนธนาคาร 

  พัฒนาเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๑๙)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานขององค3การดาวเทียมเคลื่อนท่ี 
 ระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๒๐)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานขององค3การความร�วมมือด;านอวกาศ

 แห�งเอเชียแปซิฟbก พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

(๒๑)  พระราชบัญญัติคํานําหน;านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๒๒) พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห�งเอเชีย
 ตะวันออกเฉียงใต; พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒๓)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของสถาบันความร�วมมือเพ่ือพัฒนา 
 เศรษฐกิจลุ�มน้ําโขง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒๔)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๒๕)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดบางประการต�อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒๖)  พระราชบัญญัติว�าด;วยเอกสิทธิและความคุ;มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๒๗)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๒๘)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐฟbลิปปbนส3 พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
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๒๒

(๒๙)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๓๐)  พระราชบัญญัติว�าด;วยเอกสิทธิและความคุ;มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓๑)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๓๒)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๓๓)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม)  

(๓๔)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๓๕)  พระราชบัญญัติส�งผู;ร;ายข;ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑  
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๓๖)  พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน;าท่ีและกิจการบริหารบางส�วน 
 ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต�างประเทศ  
 ไปเปXนของกรมการกงสุล กระทรวงการต�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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๒๓

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงการท'องเท่ียวและกีฬา 
 

(๑)  พระราชบัญญัติการกีฬาแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒)  พระราชบัญญัติการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓)  พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๔)  พระราชบัญญัติควบคุมการใช;สารต;องห;ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๕)  พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก3 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๖)  พระราชบัญญัตินโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๗)  พระราชบัญญัติภาพยนตร3และวีดิทัศน3 พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวัฒนธรรม) 
(๘)  พระราชบัญญัติส�งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๙)  พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๒๔

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3 
 

(๑)  พระราชบัญญัติการรับเด็กเปXนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒)  พระราชบัญญัติการเคหะแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓)  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๔)  พระราชบัญญัติคุ;มครองคนไร;ท่ีพ่ึง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๕)  พระราชบัญญัติคุ;มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๖)  พระราชบัญญัติคุ;มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช�วยการเจริญพันธุ3ทาง
การแพทย3 พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข)  

(๗)  พระราชบัญญัติความเท�าเทียมระหว�างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๘)  พระราชบัญญัติคุ;มครองผู;ถูกกระทําด;วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๙)  พระราชบัญญัติคํานําหน;านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ) 

(๑๐)  พระราชบัญญัติจัดการฝcกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3) 
(๑๒)  พระราชบัญญัติปIองกันและปราบปรามการค;าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติปIองกันและปราบปรามการค;ามนุษย3 พ.ศ. ๒๕๕๑  

   (ประธานศาลฎีกา) 
(๑๔)  พระราชบัญญัติผู;สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  

   (นายกรัฐมนตรี) 
(๑๕)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

 (ควบคุมกิจการค;าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห�งสาธารณชน)  
   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง  
   รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๑๖)  พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห3 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๑๗)  พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๑๘)  พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

(นายกรัฐมนตรี)  
(๑๙)  พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 
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๒๕

(๒๐)  พระราชบัญญัติสภาองค3กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒๑)  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๒๖

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3 
 

(๑)  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห3การทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๒)  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห3เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔   

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 
(๓)  พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(๔)  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร3 พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๕)  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
(๖)  พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๗)  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๕๘ 
(๘)  พระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๙)  พระราชบัญญัติกองทุนฟ̂_นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของศูนย3พัฒนาการประมง 
 แห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต; พ.ศ. ๒๕๑๔  
(๑๑)  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตว3และจําหน�ายเนื้อสัตว3 พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑๒)  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว3 พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๑๔)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานขององค3การข�ายงานศูนย3เพาะเลี้ยง 
 สัตว3น้ําแห�งเอเชียและแปซิฟbก พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๑๕)  พระราชกําหนดควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแร�ทองคํา  
 พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๑๖)  พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๗)  พระราชบัญญัติคุ;มครองพันธุ3พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๘)  พระราชบัญญัติความลับทางการค;า พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 
(๑๙)  พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ3นม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒๐)  พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3) 
(๒๑)  พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๒๒)  พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒๓)  พระราชบัญญัติบํารุงพันธุ3สัตว3 พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๒๔)  พระราชบัญญัติปQาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(๒๕)  พระราชบัญญัติปุeย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒๖)  พระราชบัญญัติปIองกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว3  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๒๗

(๒๗)  พระราชบัญญัติพันธุ3พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒๘)  พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒๙)  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค;าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๓๐)  พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม) 
(๓๑)  พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ;า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓๒)  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว3 พ.ศ. ๒๔๕๘ 
(๓๓)  พระราชบัญญัติว�าด;วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๓๔)  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย3 พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓๕)  พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓๖)  พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว3 พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๓๗)  พระราชบัญญัติสหกรณ3 พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓๘)  พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  

(นายกรัฐมนตรี  ท้ังนี้ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3  
รักษาการเฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล) 

(๓๙)  พระราชบัญญัติให;อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร�วมเพ่ือสินค;าโภคภัณฑ3  
 พ.ศ. ๒๕๓๕  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๔๐)  พระราชบัญญัติอ;อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
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๒๘

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงคมนาคม 
 

(๑)  พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒   
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๒)  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
(๓)  พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๔)  พระราชบัญญัติการท�าเรือแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๕)  พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔   

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๖)  พระราชบัญญัติกําหนดค�าธรรมเนียมการใช;ยานยนตร3บนทางหลวงและสะพาน  
 พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๗)  พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๘)  พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๙)  พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๑๒)  พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติการรถไฟฟIาขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๔)  พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายท่ัวไปจากภยันตรายในการเดินเรือ  
 พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๑๕)  พระราชบัญญัติการขนส�งต�อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๑๖)  พระราชบัญญัติการช�วยเหลือกู;ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๑๗)  พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๑๘)  พระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย3เพ่ือกิจการขนส�งมวลชน

โครงการรถไฟฟIามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท;องท่ีเขตห;วยขวาง เขต
วัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๑๙)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒๐)   พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ�งและค�าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒๑)   พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒๒)  พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๓)  พระราชบัญญัติปIองกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒๔)  พระราชบัญญัติรถยนต3 พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒๕)  พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3) 
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๒๙

(๒๖)  พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๒๗)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการปฏิบัติต�ออากาศยานท่ีกระทําผิดกฎหมาย  
 พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 
(๒๘)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดบางประการต�อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

    (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒๙)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย3เพ่ือกิจการขนส�งมวลชน  
 พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๓๐)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
 (ควบคุมกิจการค;าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห�งสาธารณชน)  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพัฒนาสังคม 
 และความม่ันคงของมนุษย3 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๓๑)  พระราชบัญญัติส�งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๓๒)  พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3  
 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงาน  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 

(๓๓)  พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส�วนของกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย  
 ไปเปXนของกรมการขนส�งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
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๓๐

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
 

(๑)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว�าด;วยการค;าระหว�างประเทศ 
 ซ่ึงชนิดสัตว3ปQาและพืชปQาท่ีใกล;สูญพันธุ3 ครั้งท่ี ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ) 
(๒)  พระราชบัญญัติคุ;มครองซากดึกดําบรรพ3 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๓) พระราชบัญญัติงาช;าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๔)  พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๕)  พระราชบัญญัติปQาไม; พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๖)  พระราชบัญญัติเลื่อยโซ�ยนต3 พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๗)  พระราชบัญญัติสงวนและคุ;มครองสัตว3ปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๘)  พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล;อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

 (นายกรัฐมนตรี) 
(๙)  พระราชบัญญัติส�งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ`fง 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติสวนปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
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๓๑

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

(๑)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของสํานักงานใหญ�ของสหภาพไปรษณีย3 
 แห�งเอเชียและแปซิฟbก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ) 
(๒)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานขององค3การความร�วมมือด;านอวกาศ 
 แห�งเอเชียแปซิฟbก พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ) 
(๓)  พระราชบัญญัติไปรษณีย3 พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๔)  พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ 
(๕)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร3 พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๖)  พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๗)  พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 
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๓๒

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงพลังงาน 
 
(๑)  พระราชบัญญัติการส�งเสริมการอนุรักษ3พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

(๒)  พระราชบัญญัติการไฟฟIาฝQายผลิตแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  
(๓)  พระราชบัญญัติการพัฒนาและส�งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๔)  พระราชบัญญัติการค;าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๕)  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๖)  พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๗)  พระราชบัญญัติป`นส�วนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๘)  พระราชบัญญัติปbโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๙)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปbโตรเลียมในทะเล 
 พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๐) พระราชบัญญัติองค3กรร�วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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๓๓

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงพาณิชย3 
 

(๑)  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห3เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔   
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3) 

(๒)  พระราชบัญญัติการค;าข;าว พุทธศักราช ๒๔๘๙   
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๓)  พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห;างหุ;นส�วนจดทะเบียน  
 ห;างหุ;นส�วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙  

 (ท้ังนี้ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3รักษาการเฉพาะในหมวด ๑  
 ความผิดเก่ียวกับห;างหุ;นส�วนจดทะเบียน ห;างหุ;นส�วนจํากัด และบริษัทจํากัด) 

(๔)  พระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข;ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค;า 
  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๕)  พระราชบัญญัติการแข�งขันทางการค;า พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 (ในส�วนท่ีเปXนกิจการในทางการเงิน ให;รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3 
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการร�วมกัน) 

(๖)  พระราชบัญญัติการตอบโต;การทุ�มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค;า 
 จากต�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(ท้ังนี้ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกรมศุลกากร) 

(๗)  พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค;าเกษตรล�วงหน;า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๘)  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต�างด;าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๙)  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ3ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติควบคุมการส�งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑ3

 และสิ่งท่ีใช;ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕  
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๑๒)  พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ3 พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๑๓)  พระราชบัญญัติคุ;มครองผู;ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑๔)  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค;า พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๑๕)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันต�อแห�งเอเชีย  
 พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ) 
(๑๖)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานขององค3การการค;าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ) 
(๑๗)  พระราชบัญญัติคุ;มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๓๔

(๑๘)  พระราชบัญญัติความลับทางการค;า พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 

(๑๙)  พระราชบัญญัติคุ;มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร3 พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๒๐)  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๒๑)  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒๒)  พระราชบัญญัติปIองกันการกระทําบางอย�างในการขนส�งสินค;าขาออกทางเรือ  
 พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๒๓)  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค;าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๒๔)  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๕)  พระราชบัญญัติมาตรการปกปIองจากการนําเข;าสินค;าท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๒๖)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๒๗)  พระราชบัญญัติว�าด;วยราคาสินค;าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒๘)  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๒๙)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
 (ควบคุมกิจการค;าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห�งสาธารณชน)  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย3 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๓๐)  พระราชบัญญัติสมาคมการค;า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๓๑)  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓๒)  พระราชบัญญัติสภาผู;ส�งสินค;าทางเรือแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓๓)  พระราชบัญญัติหอการค;า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๓๔)   พระราชบัญญัติให;บําเหน็จในการปราบปรามผู;กระทําความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๓๕)  พระราชบัญญัติอ;อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
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รัฐมนตรีว'าการกระทรวงมหาดไทย 
 

(๑)  พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 

(๒)  พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม) 

(๓)  พระราชบัญญัติการค;าข;าว พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 

(๔)  พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต�างด;าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๕)  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔   

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ) 
(๖)  พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๗)  พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3) 

(๘)  พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๙)  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติการส�งเสริมการอนุรักษ3พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

(๑๒)  พระราชบัญญัติการไฟฟIานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติการไฟฟIาส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๑๔)  พระราชบัญญัติกําหนดค�าธรรมเนียมการใช;ยานยนตร3บนทางหลวง 
 และสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม) 
(๑๕)  พระราชบัญญัติการเกณฑ3ช�วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 
(๑๖)  พระราชบัญญัติการประปาส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑๗)  พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก�อสร;าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑๘)  พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเปXนมหาวิทยาลัยนว

มินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกาธิการ) 

(๑๙)  พระราชบัญญัติกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๒๐)  พระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3) 
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(๒๑)  พระราชบัญญัติการรื้อฟ̂_นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม� พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง 
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๒๒)  พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร�วมมือระหว�างประเทศในการดําเนินการ 
 ตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ 
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๒๓)  พระราชกําหนดการกู;ยืมเงินท่ีเปXนการฉ;อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๒๔)  พระราชบัญญัติการเล�นแชร3 พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๒๕)  พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของท่ีดินสําหรับการประเมินภาษี 
 บํารุงท;องท่ี พ.ศ. ๒๕๒๙ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๒๖)  พระราชบัญญัติกําหนดเขตจังหวัดในอ�าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๒๗)  พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติแก�บุคคลซ่ึงเผยแพร�ข�าวอันเปXนการ 
 ทําให;เสียสัมพันธไมตรีระหว�างประเทศไทยกับประเทศท่ีมีสนธิสัญญา 
 ทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(๒๘)  พระราชบัญญัติการบริหารองค3กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวัฒนธรรม) 
(๒๙)  พระราชบัญญัติการเช�าอสังหาริมทรัพย3เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓๐)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให;แก�องค3กร 
 ปกครองส�วนท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๓๑)  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๓๒)  พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๓๓)  พระราชบัญญัติคนเข;าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓๔)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓๕)  พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค;าของเก�า  
 พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๓๖)  พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช;เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(นายกรัฐมนตรี) 
(๓๗)  พระราชบัญญัติควบคุมการเช�าเคหะและท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๓๘)  พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
(๓๙)  พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ3 พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 
(๔๐)  พระราชบัญญัติคุ;มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
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(๔๑)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ;าหน;าท่ีส�วนท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๔๒)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจําตัวเจ;าหน;าท่ีกรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๔๓)  พระราชบัญญัติคุ;มครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 
(๔๔)  พระราชบัญญัติคุ;มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๔๕)  พระราชบัญญัติคุ;มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

(๔๖)  พระราชบัญญัติคํานําหน;านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3) 

(๔๗)  พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๔๘)  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๔๙)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  
 พ.ศ. ๒๔๙๙  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๕๐)  พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๕๑)  พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร3ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล  
 พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๕๒)  พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู�บ;านอาสาพัฒนาและปIองกันตนเอง  
 พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๕๓)  พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3) 
(๕๔)  พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๕๕)  พระราชบัญญัติจัดสรรรายได;ประเภทภาษีมูลค�าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 ให;แก�ราชการส�วนท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๔  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๕๖)  พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๕๗)  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๕๘)  พระราชบัญญัติช�างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕๙)  พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๖๐)  พระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี  
 จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
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(๖๑)  พระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดกาฬสินธุ3 พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๖๒)  พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๖๓)  พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๖๔)  พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก;ว พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๖๕)  พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดอํานาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๖๖)  พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๖๗)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๖๘)  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม) 
(๖๙)  พระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 
(๗๐)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;ซ่ึงกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุม 
 ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 ระหว�างวันท่ี ๔ ถึงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  
 พ.ศ. ๒๕๒๑  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๗๑)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการอันเปXนความผิดต�อความม่ันคง 
 ของรัฐภายในราชอาณาจักร ระหว�างวันท่ี ๒๕ และวันท่ี ๒๖ มีนาคม  
 พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๗๒)  พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของหัวหน;าคณะปฏิวัติ ท่ี ๓๖/๒๕๑๕ ลงวันท่ี  
 ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๗๓)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๗๔)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการต�อต;านการดําเนินการสงคราม 
 ของญ่ีปุQน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๗๕)  พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําความผิดฐานกบฏและจลาจล  
 พุทธศักราช ๒๔๘๘  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
(๗๖)  พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๗๗)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข;าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๗๘)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข;าราชการส�วนท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
(๗๙)  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๘๐)  พระราชบัญญัติปIองกันและปราบปรามการกระทําอันเปXนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 
(๘๑)  พระราชบัญญัติป`นส�วนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน) 
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(๘๒)  พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปXนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๘๓)  พระราชบัญญัติปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๘๔)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๐ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ3 ๒๕๑๕ 
(๘๕)  พระราชบัญญัติเพ่ิมอํานาจตํารวจในการปIองกันและปราบปราม 
 การกระทําผิดทางน้ํา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๘๖)  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท;องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๘๗)  พระราชบัญญัติภาษีปIาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๘๘)  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๘๙)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
(๙๐)  พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู;บังคับบัญชา และเจ;าหน;าท่ีกองอาสา 
 รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๙๑)  พระราชบัญญัติยกโทษให;แก�พลทหารท่ีได;กระทําผิดฐานหนีราชการทหาร  
 พุทธศักราช  ๒๔๘๙  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 
(๙๒)  พระราชบัญญัติยกทัณฑ3ให;แก�ตํารวจท่ีขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 
(๙๓)  พระราชบัญญัติยกเว;นความผิดทางอาญาให;แก�ผู;นําอาวุธป̂น  
 เครื่องกระสุนป̂น หรือวัตถุระเบิด ท่ีไม�ได;รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมาย 
 ห;ามออกใบอนุญาต มามอบให;แก�ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 
(๙๔)  พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว�างเวลาประกาศใช; 
 กฎอัยการศึกตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ�นดิน ฉบับท่ี ๑  
 ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๙๕)  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปXนระเบียบเรียบร;อย 
 ของบ;านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 
(๙๖)  พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 
(๙๗)  พระราชบัญญัติรายได;เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๙๘)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ3 พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๙๙)  พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๑๐๐)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 (๑๐๑)  พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๑๐๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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(๑๐๓)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๐๔)  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๑๐๕)  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท;องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
(๑๐๖)  พระราชบัญญัติลบล;างมลทินให;แก�ผู;ต;องคําพิพากษาให;ลงโทษ 
 ในกรณีเกณฑ3แรงงานหรือทรัพย3สินในระหว�างมหาสงครามอาเซียบูรพา 
 พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(๑๐๗)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๐๘)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดอันเกิดจากการใช;เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๐๙)  พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๑๑๐)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดบางประการต�อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม) 

(๑๑๑)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปbโตรเลียมในทะเล 
 พ.ศ. ๒๕๓๐ 

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน) 
(๑๑๒)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 

  กับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๑๓)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐฟbลิปปbนส3 พ.ศ. ๒๕๒๗ 

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๑๔)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
  กับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๑๕)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการเข;าชื่อเสนอข;อบัญญัติท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๑๖)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท;องถ่ิน

  หรือผู;บริหารท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๑๗)  พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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(๑๑๘)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๑๙)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
  กับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๒๐)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
  กับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๒๑)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
  กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๒๒)  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรมประธานศาลฎีกา) 

(๑๒๓)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการมอบหมายให;เจ;าหน;าท่ีไปร�วมชันสูตรพลิกศพ 
  ตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
  ความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 

(๑๒๔)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช 
 ๒๕๑๕ (ควบคุมกิจการค;าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุก 
 แห�งสาธารณชน)  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพัฒนาสังคม 
 และความม่ันคงของมนุษย3 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 

(๑๒๕)  พระราชบัญญัติสงเคราะห3ผู;ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕  
  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 

(๑๒๖)  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๑๒๗)  พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๑๘  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๑๒๘)  พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๑๒๙)  พระราชบัญญัติสัตว3พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๑๓๐)  พระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ3 พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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(๑๓๑)  พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘  
  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 

(๑๓๒)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค3การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๑๓๓)  พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๓๔)  พระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการไฟฟIา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๑๓๕)  พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3 
  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงาน 
  และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 

(๑๓๖)  พระราชบัญญัติให;ใช;ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๑๓๗)  พระราชบัญญัติให;บําเหน็จในการปราบปรามผู;กระทําความผิด  
 พุทธศักราช ๒๔๘๙  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 
(๑๓๘)  พระราชบัญญัติให;อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด 
 บางอย�างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 
(๑๓๙)  พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ�น พ.ศ. ๒๕๔๐  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๑๔๐)  พระราชบัญญัติอาวุธป̂น เครื่องกระสุนป̂น วัตถุระเบิด ดอกไม;เพลิง  
 และสิ่งเทียมอาวุธป̂น พ.ศ. ๒๔๙๐  

  (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๑๔๑)  พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑๔๒)  พระราชบัญญัติองค3การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๑๔๓)  พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส�วนของกรมตํารวจ 
 กระทรวงมหาดไทย ไปเปXนของกรมการขนส�งทางบก  
 กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม) 
(๑๔๔)  พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน;าท่ีและกิจการบริหารบางส�วน 
 ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕  

 (นายกรัฐมนตรี) 
(๑๔๕) ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
(๑๔๖) ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได;มาซ่ึง

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเปXนการชั่วคราว 
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รัฐมนตรีว'าการกระทรวงยุติธรรม 
 

(๑)  พระราชบัญญัติการรื้อฟ̂_นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม� พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง 

 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒)  พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร�วมมือระหว�างประเทศในการดําเนินการ 
 ตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๓)  พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม) 

(๔)  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๕)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบผู;พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๖)  พระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู;เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช;จ�ายแก�จําเลย 
 ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๗)  พระราชบัญญัติคุ;มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๘)  พระราชบัญญัติคุ;มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3  
 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

(๙)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  
 พ.ศ. ๒๔๙๙  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๐)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร  
 พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย3สินทางป̀ญญาและการค;าระหว�างประเทศ 
 และวิธีพิจารณาคดีทรัพย3สินทางป̀ญญาและการค;าระหว�างประเทศ  
 พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๑๒)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพ�งกรุงเทพใต;และศาลอาญากรุงเทพใต;  
 พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอุทธรณ3ภาค พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๑๔)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร3ธานี  
 พ.ศ. ๒๕๓๙  
(๑๕)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 พ.ศ. ๒๕๓๘  
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(๑๖)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอกันทรลักษ3 จังหวัดศรีสะเกษ  
 พ.ศ. ๒๕๓๘  
(๑๗)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๘  
(๑๘)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดสระแก;ว พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๑๙)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๒๐)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร3 พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๒๑)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๒๒)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
 พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๒๓)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๒๔)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย3  
 พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๒๕)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
 พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๒๖)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอบัวใหญ� จังหวัดนครราชสีมา  
 พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๒๗)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอพล จังหวัดขอนแก�น พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๒๘)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย  
 พ.ศ. ๒๕๓๔  
(๒๙)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี  
 พ.ศ. ๒๕๒๕  
(๓๐)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา  
 พ.ศ. ๒๕๒๕  
(๓๑)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม� พ.ศ. ๒๕๒๕  
(๓๒)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐  
(๓๓)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 พ.ศ. ๒๕๒๐  
(๓๔)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม  
 พ.ศ. ๒๕๒๐  
(๓๕)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร3ธานี  
 พ.ศ. ๒๔๙๐  
(๓๖)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
 พุทธศักราช ๒๔๘๒  
(๓๗)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี 
 พุทธศักราช ๒๔๘๐  
(๓๘)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอสุโขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก 
 พุทธศักราช ๒๔๗๗  
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(๓๙)  พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๔๐)  พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(๔๑)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;ซ่ึงกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุม 
 ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 ระหว�างวันท่ี ๔ ถึงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  
 พ.ศ. ๒๕๒๑  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๔๒)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการอันเปXนความผิดต�อความม่ันคง 
 ของรัฐภายในราชอาณาจักร ระหว�างวันท่ี ๒๕ และวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 พ.ศ. ๒๕๒๐  
(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๔๓)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศ 
 เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๔๔)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๔๕)  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําการต�อต;านการดําเนินการสงคราม 
 ของญ่ีปุQน พุทธศักราช ๒๔๘๙  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๔๖)  พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก�ผู;กระทําความผิดฐานกบฏและจลาจล  
 พุทธศักราช ๒๔๘๘  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๔๗)  พระราชบัญญัติปIองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๔๘)  พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว 

 พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๔๙)  พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดทุ�งสง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๕๐)  พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดกบินทร3บุรี ศาลจังหวัด 
 อุบลราชธานี และศาลจังหวัดอํานาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๕๑)  พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๕๒)  พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๕๓)  พระราชบัญญัติฟ̂_นฟูสมรรถภาพผู;ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๕๔)  พระราชบัญญัติมาตรการของฝQายบริหารในการปIองกันและปราบปราม 
 การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๕๕)  พระราชบัญญัติยกเว;นการนําระยะเวลาและเง่ือนไขตามมาตรา ๖๑  
 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3มาใช;บังคับแก�ผู;สูญหายจากกรณี 
 ธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๔๖

(๕๖)  พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คําสั่งของคณะปฏิรูป 
 การปกครองแผ�นดิน และกฎหมายท่ีเก่ียวข;อง ท่ีให;ศาลพลเรือน 
 เปXนศาลทหารในเวลาไม�ปกติ และท่ีให;ศาลทหารพิจารณาคดี 
 ซ่ึงเก่ียวกับความผิดอันเปXนคอมมิวนิสต3 พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม) 
(๕๗)  พระราชบัญญัติราชทัณฑ3 พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๕๘)  พระราชบัญญัติล;มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๕๙)  พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  
 พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๖๐)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๖๑)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดอันเกิดจากการใช;เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๖๒)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการใช;กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดป̀ตตานี นราธิวาส 

  ยะลา และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(๖๓)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๖๔)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐฟbลิปปbนส3 พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๖๕)  พระราชบัญญัติว�าด;วยข;อสัญญาท่ีไม�เปXนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๖๖)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๖๗)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๖๘)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๖๙)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
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๔๗

(๗๐)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการส�งผู;ร;ายข;ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทย 
 กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๗๑)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการมอบหมายให;เจ;าหน;าท่ีไปร�วมชันสูตรพลิกศพ 
 ตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
 ความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 

(๗๒)  พระราชบัญญัติวินัยข;าราชการกรมราชทัณฑ3 พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๗๓)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา  
 พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๗๔)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา  
 พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๗๕)  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 

(๗๖)  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
 และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  

(ประธานศาลฎีกา) 
(๗๗)  พระราชบัญญัติส�งผู;ร;ายข;ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ) 
(๗๘)  พระราชบัญญัติเสื้อครุยข;าราชการตุลาการและดะโตiะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๗๙)  พระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๘๐)  พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๘๑)  พระราชบัญญัติให;นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช;บังคับ 
 ในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๘๒)  พระราชบัญญัติหลักเกณฑ3การแต�งต้ังและการดํารงตําแหน�งผู;พิพากษาอาวุโส  
 พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๘๓)  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๔๘

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงแรงงาน 
 

(๑)  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห3 พ.ศ. ๒๕๔๕   
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) 

(๒)  พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด;าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๓)  พระราชบัญญัติการกลับเปXนผู;ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๔)  พระราชบัญญัติคุ;มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๕)  พระราชบัญญัติคุ;มครองผู;รับงานไปทําท่ีบ;าน พ.ศ. ๒๕๕๓  
(๖)  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล;อมในการทํางาน 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๗)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๘)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  

 (ประธานศาลฎีกา) 
(๙)  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ;มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ3 พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ3 พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๑๒)  พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ]มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 
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๔๙

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 

(๑)  พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร;างสรรค3 พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒)  พระราชบัญญัติการบริหารองค3กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๓)  พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๔)  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน 
 แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๕)  พระราชบัญญัติภาพยนตร3และวีดิทัศน3 พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา) 
(๖)  พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๗)  พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปj พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๘)  พระราชบัญญัติส�งเสริมศิลปะร�วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๕๐

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี 
 

(๑)  พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๒)  พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๓)  พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๔)  พระราชบัญญัติว�าด;วยวิทยาศาสตร3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๕)  พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๖)  พระราชบัญญัติส�งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๕๑

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

(๑)  พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓)  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๔)  พระราชบัญญัติการบริหารส�วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๕)  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๖)  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๗)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๘)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานของศูนย3ฝcกอบรมวนศาสตร3ชุมชน 
 แห�งภูมิภาคเอเชียแปซิฟbก พ.ศ. ๒๕๔๓   
(๙)  พระราชบัญญัติคุ;มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๑๐)  พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม� พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๑๒)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๑๔)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๑๕)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑๖)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๑๗)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๑๘)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๑๙)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๒๐)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๒๑)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ3 พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒๒)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๒๓)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒๔)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม�โจ; พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๒๕)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒๖)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒๗)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๒๘)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๒๙)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓๐)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล;าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓๑)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓๒)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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๕๒

(๓๓)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๓๔)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร3 พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๓๕)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๓๖)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๓๗)   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล;าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๓๘)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๓๙)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๔๐)  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๔๑)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๔๒)  พระราชบัญญัติระเบียบข;าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๔๓)  พระราชบัญญัติระเบียบข;าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๔๔)  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๔๕)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการมอบหมายให;เจ;าหน;าท่ีไปร�วมชันสูตรพลิกศพ 
 ตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
 ความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม 
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 

(๔๖)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
(๔๗)   ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๙ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
(๔๘)  พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3 พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๔๙)  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๕๐)  พระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย3 พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(๕๑)   พระราชบัญญัติสถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๕๒)  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๕๓)  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๕๔)  พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๕๕)  พระราชบัญญัติส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๕๖)  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล;าเจ;าคุณทหารลาดกระบัง  
 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๕๗)  พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน;าท่ีและกิจการบริหารบางส�วนของสํานักงาน 
 ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไปเปXนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
 วิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 
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๕๓

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(๑)  พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๒)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๔)  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร;างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง)  
(๕)  พระราชบัญญัติการแพทย3ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๖)  พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๗)  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย3 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๘)  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ3ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๙)  พระราชบัญญัติคุ;มครองสุขภาพของผู;ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติคุ;มครองและส�งเสริมภูมิป`ญญาการแพทย3แผนไทย  
 พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติความลับทางการค;า พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3  
   และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 

(๑๒)  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว3 พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๑๓)  พระราชกําหนดปIองกันการใช;สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
(๑๔)  พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๑๕)  พระราชบัญญัติยาเสพติดให;โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑๖)  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปXนระเบียบเรียบร;อย 
 ของบ;านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๑๗)  พระราชบัญญัติโรคติดต�อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๑๘)  พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๑๙)  พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๒๐)  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ3 พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๒๑)  พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย3แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๒๒)  พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๒๓)  พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๒๔)  พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย3 พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๒๕)  พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๕๔

(๒๖)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการมอบหมายให;เจ;าหน;าท่ีไปร�วมชันสูตรพลิกศพ 
 ตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
 ความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

(๒๗)  พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒๘)  พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘  

   (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒๙)  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓๐)  พระราชบัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 (นายกรัฐมนตรี) 
(๓๑)  พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3 
   รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเทคโนโลยี 
   สารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  
   และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงาน) 

(๓๒)  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๓๓)  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓๔)  พระราชบัญญัติองค3การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๓๕)  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓๖)  พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน;าท่ีและกิจการบริหารบางส�วนของสํานักงาน 
 ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไปเปXนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
 วิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
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๕๕

รัฐมนตรีว'าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

(๑)  พระราชบัญญัติการส�งเสริมการอนุรักษ3พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
   (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง  

 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย) 
(๒)  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓)  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๔)  พระราชบัญญัติควบคุมแร�ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง  ท้ังนี้ เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการศุลกากร) 
(๕)  พระราชบัญญัติคุ;มครองการดําเนินงานขององค3การห;ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ) 
(๖)  พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๗)  พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
 แห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง) 
(๘)  พระราชกําหนดปIองกันการใช;สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข) 
(๙)  พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค�าภาคหลวงแร� พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๑๒)  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑๔)  พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๑๕)  พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร� พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๑๖)  พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๑๗)  พระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๘)  พระราชบัญญัติอ;อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  

(รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ3  
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย3) 
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๕๖

ประธานรัฐสภา 
 

(๑)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบข;าราชการฝQายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๓)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๔)  พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู;แทนราษฎร 
 และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๕)  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชน3ตอบแทนอ่ืน 
 ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ 
 และกรรมการการเลือกต้ัง ผู;ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการ 
 และกรรมการปIองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ  
 และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  
 ประธานกรรมการปIองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ  
 และประธานกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน) 

(๖)  พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู;เคยเปXนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๗)  พระราชบัญญัติยศตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๘)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝQายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๙)  พระราชบัญญัติระเบียบข;าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๑๐)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการเข;าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๑๑)  พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล;า พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑๒)  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๕๗

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 

(๑)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒)  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชน3ตอบแทนอ่ืน 
 ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ 

 และกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู;ตรวจการแผ�นดินและผู;ตรวจการแผ�นดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการปIองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ  

 และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู;ตรวจการแผ�นดิน ประธานกรรมการ
ปIองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ และประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน) 

(๓)  พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๕๘

ประธานศาลฎีกา 
 

(๑)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงาน) 

(๒)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล;มละลายและวิธีพิจารณาคดีล;มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 พ.ศ. ๒๕๕๓  
(๔)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม� พ.ศ. ๒๕๕๒  
(๕)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ3  
 พ.ศ. ๒๕๕๐  
(๖)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 พ.ศ. ๒๕๕๐  
(๗)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร3ธาน ี 
 พ.ศ. ๒๕๕๐  
(๘)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ3  
 พ.ศ. ๒๕๕๐  
(๙)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐  
(๑๐)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น  
 พ.ศ. ๒๕๕๐  
(๑๑)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
 พ.ศ. ๒๕๔๗  
(๑๒)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด;วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู;ดํารง 
 ตําแหน�งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติปIองกันและปราบปรามการค;ามนุษย3 พ.ศ. ๒๕๕๑  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3) 
(๑๔)  พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแพ�งกรุงเทพใต;  
 ศาลอาญากรุงเทพใต; ศาลแพ�งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๑๕)  พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๑๖)  พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน  

 และศาลแขวงพระโขนง เปXนศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๑๗)  พระราชบัญญัติระเบียบข;าราชการฝQายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๘)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๙)  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 

(๒๐)  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู;บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒๑)  พระราชบัญญัติให;ใช;พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๕๙

(๒๒)  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
 และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  

 (รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม) 
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๖๐

ประธานศาลปกครองสูงสุด 
 

(๑)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองนครสวรรค3 พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๔)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๖๑

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
 

(๑)  พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท;องถ่ินหรือผู;บริหารท;องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒)  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชน3ตอบแทนอ่ืน 
 ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ 
 และกรรมการการเลือกต้ัง ผู;ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการ 
 และกรรมการปIองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ และประธาน 
 กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานรัฐสภา ประธานกรรมการปIองกัน 
 และปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ และประธานกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน) 

(๓)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด;วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๔)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด;วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
 พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๕)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด;วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
 ผู;แทนราษฎรและการได;มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๖)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด;วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๗)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความเรียบร;อยในการออกเสียงประชามติ 
 ร�างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๖๒

ประธานผู�ตรวจการแผ'นดิน 
 

(๑)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด;วยผู;ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒)  พระราชบัญญัติสํานักงานผู;ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๖๓

ประธานกรรมการป:องกันและปราบปรามการทุจริตแห'งชาติ 
 

(๑)  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชน3ตอบแทนอ่ืน 
 ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ 
 และกรรมการการเลือกต้ัง ผู;ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา  
 ประธานกรรมการและกรรมการปIองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
 และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  
 ประธานรัฐสภา และประธานกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน) 

(๒)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด;วยการปIองกันและปราบปราม 
 การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๖๔

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ'นดิน 
 

(๑)  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชน3ตอบแทนอ่ืน 
 ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ 
 และกรรมการการเลือกต้ัง ผู;ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการ 
 และกรรมการปIองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ  
 และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  
 ประธานรัฐสภา และประธานกรรมการปIองกันและปราบปราม 
 การทุจริตแห�งชาติ)  

(๒)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด;วยการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๖๕

อัยการสูงสุด 
 

(๑)  พระราชบัญญัติองค3กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบข;าราชการฝQายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๖๖

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ 
 

(๑)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๖๗

กฎหมายท่ีไม'ปรากฏช่ือผู�รักษาการโดยเฉพาะหรือไม'มีผู�รักษาการ 
 

(๑)  กฎมณเฑียรบาลว�าด;วยการสืบราชสันตติวงศ3 พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
(๒)  กฎมณเฑียรบาลว�าด;วยการเสกสมรสแห�งเจ;านายในพระราชวงศ3  
 พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
(๓)  กฎมณเฑียรบาลว�าด;วยครอบครัวแห�งข;าราชการในพระราชสํานักเพ่ิมเติม  
 (ครั้งท่ี ๓) พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 
(๔)  กฎมณเฑียรบาลว�าด;วยข;าราชการในพระราชสํานักเพ่ิมเติม  
 พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ 
(๕)  กฎมณเฑียรบาลว�าด;วยการค;าขายและการสมาคมแห�งข;าราชการ 
 ในพระราชสํานัก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
(๖) กฎมณเฑียรบาลว�าด;วยครอบครัวแห�งข;าราชการในพระราชสํานัก  
 พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
(๗) กฎมณเฑียรบาลว�าด;วยการสมรสพระราชวงศ3แก;ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๘)  กฎมณเฑียรบาลเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ 
(๙)  ประกาศเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว�าด;วยครอบครัวแห�งข;าราชการ 
 ในพระราชสํานัก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
(๑๐)  กฎบัตรสหประชาชาติ กับปฏิญญาสากลว�าด;วยสิทธิมนุษยชน 
(๑๑)  พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห;างหุ;นส�วนจดทะเบียน  
  ห;างหุ;นส�วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๑๒)  พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติใช;ตราแผ�นดิน รัตนโกสินทร3ศก. ๑๐๘ 
(๑๔)  พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซ่ึงใช;บังคับในภาวะคับขัน  

  พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(๑๕)  พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม�เหมาะสมกับกาลป̀จจุบัน  
 พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๑๖)  พระราชบัญญัติล;างมลทินผู;กระทําผิดทางการเมือง รัตนโกสินทร3ศก ๑๓๐ 
 พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๑๗)  พระราชบัญญัติว�าด;วยลักษณฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิก 
 ในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ 
(๑๘)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการขัดกันแห�งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๑๙)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการยึดทรัพย3สินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๒๐)  พระราชบัญญัติว�าด;วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย3 พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๒๑)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดของพนักงานในองค3การหรือหน�วยงานของรัฐ  
 พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๒๒)  พระราชบัญญัติว�าด;วยความผิดทางวินัยของข;าราชการซ่ึงไปปฏิบัติหน;าท่ี 
 ในหน�วยงานท่ีมิใช�ส�วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๖๘

(๒๓)  พระราชบัญญัติว�าด;วยท่ีพระราชทานพระบรมราชานุญาตแก�โรมันคาทอลิก 
 มิสซังในกรุงสยาม 
(๒๔)  พระราชบัญญัติห;ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๒๕)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒  
 (ให;อํานาจพนักงานเจ;าหน;าท่ีขจัดความไม�เรียบร;อยในสิ่งปลูกสร;าง 
 ท่ีกีดขวางทางสัญจรสาธารณะ) 
(๒๖)  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย3ทรงเปXนประมุข ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง ห;ามการดักฟ̀ง 
 ทางโทรศัพท3หรือเครื่องมือสื่อสารใด 
(๒๗)  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย3ทรงเปXนประมุข ฉบับท่ี ๒๕ เรื่อง การดําเนินการ 
 เก่ียวกับการยุติธรรมทางอาญา 
(๒๘)  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย3ทรงเปXนประมุข ฉบับท่ี ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบ 
 การกระทําท่ีก�อให;เกิดความเสียหายแก�รัฐ 
(๒๙)  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย3ทรงเปXนประมุข ฉบับท่ี ๓๑ เรื่อง การดําเนินการ 
 ตามอํานาจหน;าท่ีของคณะกรรมการปIองกันและปราบปราม 
 การทุจริตแห�งชาติ 
(๓๐)  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย3ทรงเปXนประมุข ฉบับท่ี ๓๒ เรื่อง อํานาจหน;าท่ี 
 เก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท;องถ่ินหรือผู;บริหารท;องถ่ิน 
 ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๓๑)  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย3ทรงเปXนประมุข ฉบับท่ี ๓๖ เรื่อง กฎหมายว�าด;วย 
 การรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย3 
(๓๒)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การควบคุม

อํานาจการปกครองประเทศ 
(๓๓)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๒/๒๕๕๗ เรื่อง การ

ประกาศใช;กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร 
(๓๔)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๓/๒๕๕๗ เรื่อง ห;ามออกนอก

เคหะสถาน 
(๓๕)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔/๒๕๕๗ เรื่อง การถ�ายทอด

ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน3 และสถานีวิทยุ
ชุมชน 

(๓๖)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุด
ชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
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๖๙

(๓๗)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗/๒๕๕๗ เรื่อง ห;ามชุมนุมทาง
การเมือง 

(๓๘)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๘/๒๕๕๗ เรื่อง ข;อยกเว;นการ
ห;ามออกนอกเคหะสถาน 

(๓๙)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให;สถานศึกษา
หยุดทําการ 

(๔๐)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให;อํานาจ
หน;าท่ีของนายกรัฐมนตรี เปXนอํานาจหน;าท่ีของหัวหน;าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ 

(๔๑)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุด
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

(๔๒)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง ห;ามสร;าง
ความขัดแย;งหรือต�อต;านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

(๔๓)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง การเผยแพร�
ข;อมูลข�าวสารผ�านช�องทางอินเทอร3เน็ต 

(๔๔)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง การเผยแพร�
ข;อมูลข�าวสารต�อสาธารณะ 

(๔๕)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง ห;ามบุคคล
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

(๔๖)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส�วน
งาน การกําหนดอํานาจหน;าท่ีและความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ 

(๔๗)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให;
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช; 

(๔๘)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให;วุฒิสภา
สิ้นสุดลง 

(๔๙)  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง การอนุญาตให;ขนส�ง
สินค;าในห;วงเวลาท่ีห;ามออกนอกเคหะสถาน 

(๕๐)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดท่ี
อยู�ในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร 

(๕๑)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีท่ี
ประกอบด;วยการกระทําหลายอย�างเก่ียวโยงกันให;อยู�ในอํานาจของศาลทหาร 

(๕๒)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง กําหนดให;
การฝQาฝ^นหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกบุคคลให;มารายงานตัว เปXนความผิด 

(๕๓)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๒/๒๕๕๗ เรื่อง แก;ไขห;วง
เวลา ห;ามออกนอกเคหะสถาน 

(๕๔)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดท่ี
อยู�ในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร 
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(๕๕)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให;เรือนจําใน
สังกัดกรมราชทัณฑ3กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร 

(๕๖)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิด
เก่ียวกับการติดตามทวงถามหนี้ 

(๕๗)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหา
บุคคลเพ่ือดํารงตําแหน�งแทนตําแหน�งท่ีว�าง 

(๕๘)  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให;ผู;มีอาวุธป̂น 
เครื่องกระสุนป̂น หรือวัตถุระเบิดท่ีสําหรับใช;เฉพาะแต�การสงครามนําส�งมอบ 

(๕๙)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให;ศาลทหาร
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธป̂น เครื่องกระสุนป̂นหรือวัตถุระเบิด ท่ีใช;
เฉพาะแต�การสงคราม 

(๖๐)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕๑/๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณา
และวินิจฉัยคดีเก่ียวกับการเลือกต้ังและเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท;องถ่ินและผู;บริหารท;องถ่ิน 

(๖๑)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕๓/๒๕๕๗ เรื่อง กําหนดให;
ผู;กระทําความผิดในบางกรณีไม�อยู�ภายใต;บังคับคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติท่ี ๓๗/๒๕๕๗ 

(๖๒)  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๔๗/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน;าท่ีใน
คณะกรรมการต�าง ๆ 

(๖๓)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕๔/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกการ
ห;ามออกนอกเคหสถานในบางพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 

(๖๔)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕๖/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกการ
ห;ามออกนอกเคหสถานในบางพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 

(๖๕)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให;
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช;ต�อไป 

(๖๖)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕๘/๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณา
และวินิจฉัยคดีเก่ียวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท;องถ่ินและผู;บริหารท;องถ่ิน 

(๖๗)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕๙/๒๕๕๗ เรื่อง ขยาย
ระยะเวลาการนําส�งมอบอาวุธป̂น เครื่องกระสุนป̂น หรือวัตถุระเบิดท่ีสําหรับ
ใช;เฉพาะแต�การสงคราม 

(๖๘)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๖๐/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกการ
ห;ามออกนอกเคหสถานในบางพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 

(๖๙)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให;ผู;ท่ีมีอาวุธ
ป̂น เครื่องกระสุนป̂น หรือวัตถุระเบิด โดยไม�ได;รับอนุญาตหรือท่ีมีกฎหมาย
ห;ามออกใบอนุญาต นําส�งมอบ 

(๗๐)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกการ
ห;ามออกนอกเคหสถานท่ัวราชอาณาจักร 
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(๗๑)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง การยื่นคําขอ
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ�มจังหวัด ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

(๗๒)  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปIองกัน
และแก;ไขป̀ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(๗๓)  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง จัด ต้ังศูนย3
อํานวยการเตรียมความพร;อมประเทศไทยในการเข;าสู�ประชาคมอาเซียน และ
แต�งต้ังคณะกรรมการศูนย3อํานวยการเตรียมความพร;อมประเทศไทยในการ
เข;าสู�ประชาคมอาเซียน 

(๗๔)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ชั่วคราวในการแก;ไขป̀ญหาแรงงานต�างด;าวและการค;ามนุษย3 

(๗๕)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน และผู;ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน 

(๗๖)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การ
ดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด;วยการปIองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

(๗๗)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง ผู;รักษาการ
ประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และการขออนุมัติ
โครงการใหม�หรือการทําธุรกรรมท่ีมีวงเงินเกินหนึ่งร;อยล;านบาทของ
รัฐวิสาหกิจ 

(๗๘)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก;ไข
เพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗ 

(๗๙)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๗/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดต้ัง
ศูนย3บริการจดทะเบียนแรงงานต�างด;าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
เพ่ิมเติม และมาตรการจัดระเบียบแรงงานต�างด;าวท่ีทํางานเรือประมงใน
จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดทะเล 

(๘๐)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๘/๒๕๕๗ เรื่อง แก;ไข
เพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๕/๒๕๕๗ 

(๘๑)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก;ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว�าด;วยองค3กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน3 และกิจการโทรคมนาคม 

(๘๒)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๘๓/๒๕๕๗ เรื่อง การ
ดําเนินการเก่ียวกับเครื่องเล�นเกมท่ีสามารถใช;หรือนํามาประกอบเพ่ือใช;เล�น
การพนัน 

(๘๓)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๘๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให;ผู; ท่ี
ครอบครองอาวุธป̂น เสื้อเกราะ หรือเครื่องยุทธภัณฑ3 ของทางราชการทหาร 
นําส�งมอบ 
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(๘๓)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได;มาซ่ึง
สมาชิกสภาท;องถ่ินหรือผู;บริหารท;องถ่ินเปXนการชั่วคราว 

(๘๔)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก;ไข
เพ่ิมเติมผู;รักษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข;องกับอํานาจหน;าท่ีของเจ;าพนักงาน
ตํารวจ 

(๘๕)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก;ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว�าด;วยตํารวจแห�งชาติ 

(๘๖)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ เรื่อง การให;ความ
ร�วมมือต�อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห�งชาติและการเผยแพร�
ข;อมูลข�าวสารต�อสาธารณะ 

(๘๗)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๙๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแก;ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว�าด;วยการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

(๘๘)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก;ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว�าด;วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและกฎหมายว�า
ด;วยการส�งเสริมการลงทุน 

(๘๙)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง การแก;ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว�าด;วยลักษณะปกครองท;องท่ี 

(๙๐)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง แก;ไข
เพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ 

(๙๑)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก;ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว�าด;วยปQาไม; 

(๙๒)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให;สมาชิก
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติสิ้นสุดลง 

(๙๓)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติ
ต�อผู;ต;องสงสัยว�ากระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือเข;าสู�การ
บําบัดฟ̂_นฟูและการดูแลผู;ผ�านการบําบัดฟ̂_นฟู 

(๙๔)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแก;ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว�าด;วยการปIองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(๙๕)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก;ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว�าด;วยราชทัณฑ3 

(๙๖)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแก;ไข
เพ่ิมกฎหมายว�าด;วยตํารวจแห�งชาติ 

(๙๗)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ เรื ่อง การ
ยกเว;นภาษีเงินได;ตามประมวลรัษฎากร กรณีสลากพิเศษแบบเลขท;าย ๓ ตัว 
และ ๒ ตัว 

(๙๘)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแก;ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว�าด;วยตํารวจแห�งชาติ 
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(๙๙)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แก;ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๑๐๐)  ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง การแก;ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว�าด;วยมาตรการในการปราบปรามผู;กระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด 

(๑๐๑)  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง การปรับ
โครงสร;างราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๑๐๒)  คําสั่งหัวหน;าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได;มาซ่ึง
สมาชิกสภาท;องถ่ินหรือผู;บริหารท;องถ่ินเปXนการชั่วคราว 

(๑๐๓)  คําสั่งหัวหน;าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษา
ความสงบเรียบร;อยและความม่ันคงของชาติ 

(๑๐๔)  คําสั่งหัวหน;าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๔/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช;กฎหมายท่ีคุ;มครองประโยชน3สาธารณะและ
ประชาชนโดยส�วนรวม 

(๑๐๕)  คําสั่งหัวหน;าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แก;ไขคําสั่ง
หัวหน;าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓/๒๕๕๘ 

(๑๐๖)  คําสั่งหัวหน;าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก;ไข
ป̀ญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร;การควบคุม 

(๑๐๗)  คําสั่งหัวหน;าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๑ /๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการ
แก;ไขป̀ญหาท่ีเกิดจากการจําหน�ายสลากกินแบ�งรัฐบาล 

(๑๐๘)  คําสั่งหัวหน;าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง การสรรหา
กรรมการปIองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 

(๑๐๙)  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3 
(๑๑๐)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง 
(๑๑๑)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(๑๑๒)  ประมวลกฎหมายอาญา 
(๑๑๓)  ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
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ที่ปรึกษา 
 
 

นายดิสทัต  โหตระกิตย3 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

นายธรรมนิตย3  สุมันตกุล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

นายนพดล  เภรีฤกษ3 
กรรมการร�างกฎหมายประจํา รักษาราชการแทน 

ผู!อํานวยการกองกฎหมายไทย 
 
 

คณะผู�จัดทํา 
 
 

ฝ%ายข!อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
 
 
 
 
 
 
 


