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๑. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
  (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
๒. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
๓. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
๔. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๕. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีเป็นผู้ออกเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกักคุมตัวและการควบคุมจัดกิจการหรือทรัพย์สินของบุคคล

ที่เป็นศัตรูต่อสหประชาชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
 
๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าและสิทธิของบุคคลซึ่งได้เกิดขึ้นหรือมีอยู่ก่อน

ในดินแดนที่ประเทศไทยได้คืนจากประเทศฝร่ังเศส พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 

๑๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๑๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
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๑๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต าบล
ตรอกเซียงกง อ าเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

 
๑๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต าบล

ป้อมปราบศัตรูพ่าย อ าเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 
๑๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต าบล

ส าราญราษฎร์ อ าเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 
๑๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 
๑๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๑๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๑๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตมิาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐) 

 
๑๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อขยายและ

ตัดถนนเชื่อมคมนาคมกรุงเทพ พระมหานครกับดอนเมือง และเพื่อสร้างอนุสาวรีย์
ทหารปราบกบฏ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

 
๒๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพ่ือตัดถนนต่อ

จากถนนเพลินจิต จังหวัดพระนคร ไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 
๒๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อท าสนามบิน 

และตัดถนนส าหรับการบินพลเรือน ในจังหวัดพิษณุโลก พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
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๒๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
๒๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๒๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายบังคับในเขตท้องที่บางแห่งในดินแดนที่ประเทศไทย

ได้คืนจากประเทศฝร่ังเศส พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
๒๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา 

และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 
๒๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 
๒๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท้าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

๒๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
๒๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตแดนระหว่าง

ประเทศไทย และพม่า ตอนแม่น้ ารวก พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๓๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตแดนระหว่าง

ประเทศไทย และพม่า ตอนแม่น้ าสาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๓๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตแดนระหว่าง

สยาม และพม่า ตอนแม่น้ าปากจั่น พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการพระราชทานการอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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๓๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพ ตามมาตรา 
๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐   

 
๓๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 
๓๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 

พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์  
และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(ยกฐานะจากระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี เป็นพระราชบัญญัติ โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี ๓๖ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย์) 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๓๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๓๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
๔๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร

กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๔๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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๔๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
๔๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

๔๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังคลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๔๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
๔๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

๔๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส ารวจการออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
๔๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

๕๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๕๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหมื่นคอง ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
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๕๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อตกลงการมอบให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐) 

 
๕๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๕๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 
๕๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๕๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
๕๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 
๕๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน

ที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๕๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๖๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๖๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๖๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๖๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยธรรมนูญราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
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๖๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
๖๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยี่ยม  

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๖๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
๖๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม 
 ตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ 
 
๖๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๖๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝ่ายสรรพากรเฉพาะกาล เนื่องจาก

พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๗๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติต้ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗) 

 
๗๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 
๗๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
 
๗๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยส านักงานจัดหางาน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๗๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 
๗๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๗๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
๗๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
๗๘. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
๗๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
๘๐. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๘๑. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
๘๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๘๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
๘๔. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๘๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๘๖. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
๘๗. พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๘๘. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

 
๘๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓) 
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๙๐. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๙๑. พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 
๙๒. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
๙๓. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 
๙๔. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 
๙๕. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(ยกเลิกแล้วโดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐) 

 
๙๖. พระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติคมุประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
๙๗. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
๙๘. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ 
 
๙๙. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
๑๐๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑๐๑. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
๑๐๒. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



๘๖ 

ว 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๘๖ 

 

๑๐๓. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๑๐๔. พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๑๐๕. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 
๑๐๖. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๐๗. พระราชบัญญัตเิวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 


