
๑๗ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๑๗ 
 

๑. พระราชก าหนดควบคุมการติดต่อกับต่างประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๒. พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๓. พระราชก าหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 
๔. พระราชก าหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗) 
 
๕. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
๖. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 

๗. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑) 
 

๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
๙. พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
๑๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๑๒. พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 (ยกเลิกแล้วโดย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมายวา่ด้วยสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ยกเว้นหมวด ๓ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ให้ยังคง
มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือนายกรัฐมนตรีมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 

 



๑๘ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๑๘ 
 

๑๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

๑๔. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๑๕. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
๑๖. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
๑๗. พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. ๒๕๐๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๑๘. พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
๑๙. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๒๐. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างฯ  

 
๒๑. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๒๓. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
 
๒๔. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติควบคุมการฆา่สัตวเ์พื่อการจ าหนา่ยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
๒๕. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



๑๙ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๑๙ 
 

๒๖. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 
๒๗. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

(ยกเลกิแลว้โดย พระราชบัญญัตยิกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจ าเป็นหรอืซ้ าซอ้นกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๒๘. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๒๙. พระราชบัญญัติควบคุมการบ าบัดโรคสัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 
๓๐. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๓๑. พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
 
๓๒. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 
๓๓. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้

ในการสงคราม พุทธศักราช ๒๔๙๕ 
 
๓๔. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 

๓๕. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
๓๖. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

๓๗. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 



๒๐ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๒๐ 
 

๓๘. พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

๓๙. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภค และของอื่นๆ ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 
๒๔๘๘ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
๔๐. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๔๑. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๔๒. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

 
๔๓. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๔๔. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๔๕. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
๔๖. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 
๔๗. พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจ าพวก

ในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๔๘. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
๔๙. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



๒๑ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๒๑ 
 

๕๐. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๕๑. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุม 
ดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๕๒. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๕๓. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

๕๔. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
๕๕. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
๕๖. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๕๗. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย

ในคดีอาญา  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
๕๘. พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือต ารวจ ซึ่งกระท า

การต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 
๕๙. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด

บ าเหน็จและบ านาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 
๖๐. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 
 



๒๒ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๒๒ 
 

๖๑. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๖๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
๖๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 

๖๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๖๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๖๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของประชาคมยุโรปและส านักงานคณะกรรมาธิการ 

ประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๖๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

๖๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 

๖๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุ่มน้ าโขง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
๗๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
๗๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 



๒๓ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๒๓ 
 

๗๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
๗๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษ

ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 
๗๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานต ารวจสากลส าหรับเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๗๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย

ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

๗๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของ
อาเซียน + ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๗๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์
แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

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

 
๗๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
๘๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 
๘๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่ง

เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



๒๔ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๒๔ 
 

๘๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
๘๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 
๘๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและ

แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

๘๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน 
 แห่งเอเซียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
๘๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๘๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
๘๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๘๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๙๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๙๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
๙๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



๒๕ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๒๕ 
 

๙๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๙๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๙๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๙๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๙๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
๙๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๙๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๐๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
๑๐๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๐๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 

๑๐๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๑๐๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๑๐๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 
๑๐๖. พระราชบัญญัติเครื่องขัตติยราชอิสสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรี

บรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 



๒๖ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๒๖ 
 

๑๐๗. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบกรรมการสภาวฒันธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวฒันธรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
๑๐๘. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
๑๐๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 
๑๑๐. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 
๑๑๑. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๑๑๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๑๑๓. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

(พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) และพระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจ (ฉบับที ่๓) 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗) 

 
๑๑๔. พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๔๙๐ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔) 
 

๑๑๕. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 
๑๑๖. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบต ารวจสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒) 
 

๑๑๗. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 

๑๑๘. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบทหารเรือ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗) 

 
 



๒๗ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๒๗ 
 

๑๑๙. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
๑๒๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๑๒๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
๑๒๒. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
๑๒๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
๑๒๔. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 
๑๒๕. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบยุวชน พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๑๒๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
๑๒๗. พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๑๒๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 
๑๒๙. พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๑๓๐. พระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
๑๓๑. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 
๑๓๒. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 



๒๘ 

ค 
 

ดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร หน้า ๒๘ 
 

๑๓๓. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 
๑๓๔. พระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
๑๓๕. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
๑๓๖. พระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
๑๓๗. พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตเิครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๑๓๘. พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๑๓๙. พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๑๔๐. พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๑๔๑. พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

 
๑๔๒. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๑๔๓. พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๑๔๔. พระราชบัญญัติค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 


