
๑๖ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๖ 

 

๑. กฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

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

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

๔. พระราชก าหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๕. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม) 

๖. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๗. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

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

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

๑๐. พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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



๑๗ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๗ 

 

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

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

๑๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช ๒๔๗๘   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๑๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 

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

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

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

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



๑๘ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๘ 

 

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

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

๒๘. พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

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

๓๐. พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ไดก้ระท าผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

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

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

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

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

๓๕. พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๖. พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

 



๑๙ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๑๙ 

 

๓๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗   
(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

๓๙. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๐. พระราชบัญญัติเรือนจ าทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

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

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

๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

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

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

๔๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๙. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ประธำนศำลฎีกำ) 

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



๒๐ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๒๐ 

 

๕๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๒. พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

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

๕๔. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 

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

 


