
๕๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๘ 

 

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

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

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

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

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

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

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



๕๙ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๕๙ 

 

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

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

๑๐. ประมวลกฎหมายที่ดิน 

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

๑๒. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๑๓. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๑๔. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๑๕. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

๑๖. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)  

๑๘. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 



๖๐ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๐ 

 

๒๐. พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

๒๒. พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๒๓. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๙๓ 

๒๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

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

๒๖. พระราชบัญญัติการเนรเทศ พุทธศักราช ๒๔๙๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 

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

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

๓๐. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๒. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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



๖๑ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๑ 

 

๓๔. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๕. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

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

๓๗. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑  

๓๘. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 

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

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

๔๑. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

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

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

๔๔. พระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๔๕. พระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมในยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พุทธศักราช ๒๔๙๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 



๖๒ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๒ 

 

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

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

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

๔๙. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

๕๐. พระราชบัญญัติก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

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

๕๒. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  

๕๓. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

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

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

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

๕๗. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓          
(นายกรัฐมนตรี) 
 
 



๖๓ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๓ 

 

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

๕๙. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

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

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

๖๒. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๖๓. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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

๖๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

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

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

๖๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช ๒๔๗๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

๖๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 



๖๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๔ 

 

๗๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๑. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๗๒. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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

๗๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และ
จังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

๗๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๗๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

๗๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
(ทั้งนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รักษาการ แต่ส าหรับฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการ 
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓) 

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



๖๕ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๕ 

 

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

๘๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๘๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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

๘๓. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๘๔. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๘๕. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๘๖. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

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

๘๘. พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๙. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๙๐. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดับึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



๖๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๖ 

 

๙๑. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๙๒. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๙๓.  พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัสระแกว้ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๙๔. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๙๕. พระราชบัญญัตติั้งจังหวดัอ านาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๙๖. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๙๗. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

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

๙๙. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

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

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

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

๑๐๓. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๐๔. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๐๕. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 

 



๖๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๗ 

 

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

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

๑๐๘. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

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

๑๑๑. พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 

๑๑๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๑๑๓. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

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

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

๑๑๗. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๑๘. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
 
 



๖๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๘ 

 

๑๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

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

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

๑๒๒. พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ไดก้ระท าผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

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

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

๑๒๕. พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

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

๑๒๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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



๖๙ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๖๙ 

 

๑๓๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๓๑. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๓๒. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๑๓๓. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

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

๑๓๕. พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๓๖. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๓๗. พระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๑๓๘. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๓๙. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๑๔๐. พระราชบัญญัติลบล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษในกรณีเกณฑ์แรงงาน
หรือทรัพย์สินในระหว่างมหาสงครามเอเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๑๔๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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



๗๐ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๐ 

 

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

๑๔๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

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

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

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

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

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

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



๗๑ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๑ 

 

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

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

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

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

๑๕๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

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

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



๗๒ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๒ 

 

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

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

๑๖๑. พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๖๒. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

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

๑๖๕. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

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

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



๗๓ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๓ 

 

๑๖๘. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

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

๑๗๐. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๗๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๗๒. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๑๗๓. พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๑๗๔. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

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

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

๑๗๗. พระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

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



๗๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๗๔ 

 

๑๘๐. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๘๑. พระราชบัญญัติให้บ าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

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

๑๘๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๘๔. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

๑๘๕. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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

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

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

 
  
 
 


