
๔๒ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๒ 

 

๑. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๕. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๖. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

๗. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๘. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๙. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๑. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๒. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๓. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๔. พระราชบัญญัตกิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 



๔๓ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๓ 

 

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๑๗. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๑๘. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๙. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒๑. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๒. พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๗. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕) 

๒๙. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑) 

๓๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 



๔๔ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๔ 

 

๓๑. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓๒. พระราชบัญญัติจดัรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

๓๓. พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๐ (๒) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๖ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่านั้น) 

๓๖. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๗. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๙. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔๐. พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

๔๑. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๒. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(หมายเหตุ ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๔๓. พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 



๔๕ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ดชันีกฎหมายไทย (จ าแนกตามผูร้กัษาการตามกฎหมาย) หน้า ๔๕ 

 

๔๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔๖. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๗. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๐ (๓) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐๖ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่านั้น) 

๔๘. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๙. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(นายกรัฐมนตรี) 
(ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามบทเฉพาะกาล) 

๕๐. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๑. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
(ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๐ (๕) ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒๙ ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเท่านั้น) 

๕๒. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗   
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

 


