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ค ำน ำ 
 

 ตามท่ีส านักกฎหมาย โดยกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ได้ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือ
“ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร” โดยเป็นการประมวลและรวบรวมรายชื่อกฎหมายไทย 
อันประกอบด้วย รายชื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชก าหนด
ทุกฉบับท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นับตั้งแต่อดีตจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อประโยชน์
ในการสืบค้นกฎหมายไทยและการปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านนิติบัญญัติของผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับวงงาน
ด้านนิติบัญญัติทุกฝ่าย รวมท้ังประชาชนท่ีสนใจ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ นั้น 

  แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ปรับปรุง และตรากฎหมายขึ้นใหม่
เพื่อใช้บังคับเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในการจัดท าหนังสือ “ดัชนีกฎหมำยไทยจ ำแนกตำม
หมวดอักษร” ครั้งนี้ ทางกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย จึงได้ด าเนินการประมวลและรวบรวมรายชื่อ
กฎหมายไทย อันประกอบด้วย รายชื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และ
พระราชก าหนดทุกฉบับท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้มีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้น โดยกฎหมายฉบับใดได้ถูกยกเลิกแล้วก็จะมีหมายเหตุก ากับไว้ทุกฉบับ โดยเรียงตามล าดับ
หมวดอักษร ตั้งแต่หมวดอักษร ก ถึง ฮ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลอันเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชก าหนดทุกฉบับได้อย่างครบถ้วน 
มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอักษร” (ข้อมูล
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐) ฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ในด้านนิติบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ ข้าราชการรัฐสภา ตลอดจน
ประชาชนผู้ท่ีสนใจโดยท่ัวกัน 
 
 
 ส ำนักกฎหมำย 
 ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
 ปฏิบัติหน้ำทีส่ ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัตแิห่งชำต ิ
 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
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๕๒. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
๕๓. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั พ.ศ. ๒๕๔๗) 
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๕๔. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตสิถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
๕๕. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๕๖. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๕๗. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๕๘. พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
๕๙. พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๖๐. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๖๑. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 
๖๒. พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
๖๓. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๖๔. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 
๖๕. พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๖๖. พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
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๖๗. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๖๘. พระราชบัญญัติการด ารงต าแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงาน

ส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๖๙. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๗๐. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 
๗๑. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
๗๒. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๗๓. พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๗๔. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๗๕. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๗๖. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๗๗. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 
๗๘. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๗๙. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
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๘๐. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 
๘๑. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
๘๒. พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๘๓. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
  (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติธรุกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 

๘๔. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

๘๕. พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

๘๖. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๘๗. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
๘๘. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๘๙. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
๙๐. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๙๑. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๙๒. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตาม

ค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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๙๓. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและค าสั่ง
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๙๔. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 
๙๕. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๙๖. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
๙๗. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๙๘. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
๙๙. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๐๐. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

พ.ศ. ๒๕๒๒   
  (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติธรุกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
๑๐๑. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๐๒. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๑๐๓. พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
๑๐๔. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
๑๐๕. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๑๐๖. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

๑๐๗. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๑๐๘. พระราชบัญญัติการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๑๐๙. พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔) 

 
๑๑๐. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
๑๑๑. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
๑๑๒. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 
๑๑๓. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 
๑๑๔. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๑๑๕. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
  (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
๑๑๖. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๑๑๗. พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตสิง่เสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
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๑๑๘. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 
๑๑๙. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 
๑๒๐. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
๑๒๑. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
๑๒๒. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๑๒๓. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๑๒๔. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 
๑๒๕. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๑๒๖. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๑๒๗. พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
๑๒๘. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๑๒๙. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๑๓๐. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๑๓๑. พระราชบัญญัติการรื้อฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
๑๓๒. พระราชบัญญัติการเล่นแชร ์พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๑๓๓. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑) 

 
๑๓๔. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 
๑๓๕. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พทุธศักราช ๒๔๘๒ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 
๑๓๖. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๑๓๗. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 
๑๓๘. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๑๓๙. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๔๐. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๑๔๑. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้ า 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๑๔๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๑๔๓. พระราชบัญญัติการสร้างทาง พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
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ก 
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๑๔๔. พระราชบัญญัติการสร้างทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 
๑๔๕. พระราชบัญญัติการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๑๔๖. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 (ยกเลกิแลว้โดย พระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายวา่ด้วยการสื่อสารแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 
๑๔๗. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
๑๔๘. พระราชบัญญัติการสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์เพื่อประโยชน์แห่งครัวเรือน  

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 
๑๔๙. พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๑๕๐. พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ

บางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑๕๑. พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๑๕๒. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๑๕๓. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
๑๕๔. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



๑๓ 

ก 
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๑๕๕. พระราชบัญญตัิการโอนเงนิเย็นพิเศษเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 

๑๕๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 

๑๕๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

๑๕๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความแพ่งฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

๑๕๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

๑๖๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

๑๖๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหารฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗) 
 

๑๖๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

๑๖๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฯ 
(ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๑๖๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑๖๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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ก 
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๑๖๖. พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๑๖๗. พระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 
๑๖๘. พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

๑๖๙. พระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 
๑๗๐. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๗๑. พระราชบัญญัติก าหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน โครงการ

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๑๗๒. พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 

๑๗๓. พระราชบัญญัติก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒) 
 
๑๗๔. พระราชบัญญัติก าหนดและขยายเขตศาลจังหวัดบางศาล พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 
๑๗๕. พระราชบัญญัติก าหนดวทิยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตโิรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 
๑๗๖. พระราชบัญญัติก าหนดวทิยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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ก 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๑๕ 

 

๑๗๗. พระราชบัญญัติก าหนดวทิยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
๑๗๘. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
 
๑๗๙. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสีย

สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย
ในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
 

๑๘๐. พระราชบัญญัติก าหนดเวลาขังผู้ต้องหาในกรณีที่ต้องหาว่าปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๔๙๑ 

 
๑๘๑. พระราชบัญญัติก าหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
๑๘๒. พระราชบัญญัติก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
๑๘๓. พระราชบัญญัติก าหนดอ านาจกระทรวงการคลังในการค้ าประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 
๑๘๔. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๘๕. พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศฯ 
 
๑๘๖. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือการป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 
๑๘๗. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค่านาฯ 
 
๑๘๘. พระราชบัญญัติเก็บภาษีไม้ขีดไฟซึ่งท าในพระราชอาณาเขต พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตภิาษีไม้ขีดไฟซึ่งท าในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘) 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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๑. พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พุทธศักราช ๒๔๕๙ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตยิกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 

๒. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๓. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
๔. พระราชบัญญัติเข็มผู้แทนต าบล พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

 
๕. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 



(๒๙) 

ง 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๒๙ 
 

๑. พระราชบัญญัติงดหรือลดอัตราอากรขาเข้าให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 
๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณฯ 
 
๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณฯ 
 
๔. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๕. พระราชบัญญัติเงินกู้เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๖. พระราชบัญญัติเงินของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒  
 
๗. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 

 
๘. พระราชบัญญัติเงินช่วยชาติในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 
๙. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

๑๐. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
 

๑๑. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
 



(๓๐) 

ง 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๓๐ 
 

๑๒. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการฝา่ยอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
๑๓. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 
๑๔. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 



(๓๑) 

จ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๓๑ 

 

๑. พระราชก าหนดจัดสรรทุนส ารองเงินตราเกินจ านวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 

๒. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๓. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 
๔. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 

 
๕. พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๗. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพ่ือการอุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
๘. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพ่ือเกษตรกร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
๙. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพื่อเทศบาลและการบ ารุงท้องที่ พุทธศักราช 

๒๔๘๑ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินภายในประเทศ พ.ศ. ๒๔๗๖ 
 
๑๑. พระราชบัญญัติจัดการปกครองดินแดนที่ประเทศไทยได้คืนจากประเทศฝรั่งเศส  

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อท าถนนในจังหวัด

สมุทรปราการ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 



(๓๒) 

จ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๓๒ 

 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดฯ 
 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพฯ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๑๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครกรุงธนบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๑๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
๑๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงส าหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พุทธศักราช 

๒๔๗๘ 
 
๒๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงส าหรับหัวเมือง พ.ศ. ๒๔๗๘ 
 
๒๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดฯ 
 
๒๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธี

พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
๒๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๒๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๒๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๒๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 



(๓๓) 

จ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๓๓ 

 

๒๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเศษ พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
๒๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 
๒๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 
๓๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
๓๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
๓๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
๓๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔  
 (ยกเลกิแลว้โดย พระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
๓๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๓๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๓๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๓๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๓๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 
๓๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕) 
 

 



(๓๔) 

จ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๓๔ 

 

๔๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งส านักงานธนาคารชาติไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 

๔๑. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑) 

 
๔๒. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 
๔๓. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
๔๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
๔๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
๔๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๔๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๔๘. พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
๔๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๕๐. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๕๑. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๕๒. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 



(๓๕) 

จ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๓๕ 

 

๕๓. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
 
๕๔. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
๕๕. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
๕๖. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๕๗. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
๕๘. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๕๙. พระราชบัญญัติจ ากัดสิทธิคนไทยผู้กระท าการอันเป็นภัยแก่ชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 



๓๖ 

ช 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๓๖ 

 

๑. พระราชก าหนดชั้นยศเสนอความชอบส าหรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์
ช้างเผือกแลมงกุฎสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ 
 

๒. พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 
๓. พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๔. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
๕. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตเิช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๖. พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๗. พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗ 

ด 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๓๗ 

 

๑. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 

ต 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๓๘ 

 

๑. พระราชบัญญัติตราวชิรมาลา รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๐ 
 
๒. พระราชบัญญัติตราวัลละภาภรณ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
 
๓. พระราชบัญญัติตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 
๔. พระราชบัญญัติตั้งจังหวดับึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
๕. พระราชบัญญัติตั้งจังหวดัพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 
๖. พระราชบัญญัติตั้งจังหวดัมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕  
 
๗. พระราชบัญญัติตั้งจังหวดัสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 
๘. พระราชบัญญัติตั้งจังหวดัหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 
๙. พระราชบัญญัติตั้งจังหวดัอ านาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 
๑๐. พระราชบัญญัติตามช้าง รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตยิกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 
๑๑. พระราชบัญญัติตั๋วเงินคลงั พุทธศกัราช ๒๔๘๗ 
   (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 
๑๒. พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 



๓๙ 

ถ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๓๙ 

 

๑. พระราชก าหนดถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห้าบาท ลักษณะเก้าเหลี่ยม 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 

๒. พระราชบัญญัติถอนการหวงห้ามที่ดินบางส่วนในท้องที่ต าบลสามเงา ต าบลย่านรี  
ต าบลวังหมัน ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก  
จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 
๓. พระราชบัญญัติถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง

ใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลฝายแก้ว อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๒๖  

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๐ 

ท 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๔๐ 
 

๑. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
๒. พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๓. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
๔. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๕. พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสมัปทาน พุทธศกัราช ๒๔๗๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๖. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๗. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 
๘. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๙. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติเทียบต าแหน่งรัฐมนตรีกับต าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 
๑๑. พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔) 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 



๔๑ 

ธ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๔๑ 

 

๑. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๒. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๓. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๔. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 
๕. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕  
 
๖. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 
๗. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
๘. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๙. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
๑๑. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๑๒. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 



๔๒ 

น 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๔๒ 

 

๑. พระราชก าหนดนิตบิุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๒. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๓. พระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 
๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ 
 
๕. พระราชบัญญัติน  าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 
๖. พระราชบัญญัติน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 
๗. พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๓ 

บ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๔๓ 
 

๑. พระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๒. พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
๓. พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
๔. พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตยิบุเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 
๕. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 
๖. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗) 

 
๗. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๘. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๙. พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก 

ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล 

และพนักงานองค์การของรัฐ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๑๑. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 



๔๔ 

บ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๔๔ 
 

๑๒. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พุทธศกัราช ๒๔๘๖ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบตัรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕) 
 

๑๓. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบตัรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖) 

 
๑๔. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 
๑๕. พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๑๖. พระราชบัญญัติบ ารุงพืช พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตยิกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
๑๗. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

 
๑๘. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 
๑๙. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘) 

 
๒๐. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการพลเรือนแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘) 

 
๒๑. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๘๒) 

 
๒๒. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔) 

 
๒๓. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 
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๔๕ 

บ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๔๕ 
 

๒๔. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๑ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘) 

 
๒๕. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญทหารแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘) 

 
๒๖. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๒) 

 
๒๗. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔) 

 
๒๘. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญผู้ที่ไปปฏิบัตกิารร่วมกับสหประชาชาติในประเทศ

เกาหลี พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 
๒๙. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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๔๖ 

ป 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๔๖ 

 

๑. ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
๒. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
๓. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 
๔. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
๕. ประมวลกฎหมายอาญา 
 
๖. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
 
๗. ประมวลรัษฎากร 

 
๘. พระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน

เพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๙. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

๑๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 และการได้มาซึ่งสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๑๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 

๑๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๔๗ 

ป 
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๑๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

๑๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

๑๖. พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 
๑๗. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๙. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๒๐. พระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๒๑. พระราชบัญญัติประกันสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 
๒๒. พระราชบัญญัติประถมศกึษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 
๒๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๒๔. พระราชบัญญัติปรามการท าให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตยิกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 

๒๕. พระราชบัญญัติป้องกันการกระท าบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
 



๔๘ 

ป 
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๒๖. พระราชบัญญัติป้องกันการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระท้าอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 
๒๗. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๒๘. พระราชบัญญัติป้องกันการทุ่มตลาด พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๒๙. พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 
๓๐. พระราชบัญญัติป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
๓๑. พระราชบัญญัติป้องกันเรอืโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๓๒. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๓๓. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๓๔. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
๓๕. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๓๖. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พ.ศ. ๒๕๑๘   
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒) 
 

๓๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 



๔๙ 

ป 
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๓๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๓๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพท้าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
๔๐. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๔๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 

๔๒. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พุทธศักราช ๒๔๙๕ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติปอ้งกันและระงับอัคคภีัย พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๔๓. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
๔๔. พระราชบัญญัติปันภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
๔๕. พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๔๖. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
๔๗. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
๔๘. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 



๕๐ 

ป 
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๔๙. พระราชบัญญัติปีประดิทนิ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๕๐. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 
๕๑. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๕๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 
๕๓. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 

แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

๕๔. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 

๕๕. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี 
และศาลจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
๕๖. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๕๗. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดทุ่งสง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๕๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. ๒๕๔๔   
 
๕๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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ป 
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๖๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้   
 ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
๖๑. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๖๒. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



๕๒ 

ผ 
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๑. พระราชบัญญัติผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ในภาวะสงคราม 
พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

 
๒. พระราชบัญญัติผู้สอบบญัชี พ.ศ. ๒๕๐๕  

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวชิาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗) 

 
๓. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 

 



๕๓ 

พ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๕๓ 

 

๑. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนญูศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 
๒. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๓. พระราชก าหนดพันธบัตรออมทรัพย์ในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
 
๔. พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
๕. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
๖. พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓) 
 

๗. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑) 

 
๘. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมาฯ 
 
๙. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๑๐. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
๑๑. พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
๑๒. พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
๑๓. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๕๔ 

พ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๕๔ 

 

๑๔. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๑๕. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
๑๖. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 
๑๗. พระราชบัญญัติพิกัดเก็บเงินค่านา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๑๙. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
๒๐. พระราชบัญญตัิเพิ่มเติมพระราชก าหนดเครื่องแตง่ตวัข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๖ 
 
๒๑. พระราชบัญญัติเพิ่มอ านาจต ารวจในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางน  า 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
๒๒. พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 



๕๕ 

ฟ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๕๕ 

 

๑. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 



๕๖ 

ภ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๕๖ 

 

๑. พระราชก าหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
๒. พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัตภิาพยนตร์และวีดิทัศน ์พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
๓. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
๔. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๕. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 
๖. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
๗. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 
๘. พระราชบัญญัติภาษีไม้ขีดไฟซึ่งท าในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
๙. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 



๕๗ 

ม 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๕๗ 

 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ปัจุบันเปลี่ยนช่ือเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนช่ือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑) 

 
๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑) 

 
๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๑) 

 
๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑) 

 
๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๑๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๑๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๒) 
 



๕๘ 

ม 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๕๘ 

 

๑๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐) 

 
๑๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
๑๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๑๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
๑๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๑๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
๒๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
๒๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑) 

 
๒๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๒๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 



๕๙ 

ม 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๕๙ 

 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
๒๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
๒๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๒๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
๓๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๓๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๓๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
๓๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐) 

 
๓๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
๓๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๓๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 



๖๐ 

ม 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๐ 

 

๓๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
๓๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
๓๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑) 

 
๔๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
๔๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๔๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑) 

 
๔๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
๔๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๔๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑) 
 

๔๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐) 

 
๔๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
๔๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 



๖๑ 

ม 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๑ 

 

๔๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒) 

 
๕๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
๕๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๕๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๕๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
๕๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
๕๕. พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐) 

 
๕๖. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๕๗. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
๕๘. พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
๕๙. พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
๖๐. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 
 



๖๒ 

ม 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๒ 

 

๖๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๖๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 
๖๓. พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๖๔. พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๖๕. พระราชบัญญัติมอบกิจการประปา เทศบาลนครกรุงเทพให้กรมโยธาเทศบาล กระทรวง 

มหาดไทย จัดท า พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 
๖๖. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชก าหนดฯ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

ย 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๓ 
 

๑. พระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๒. พระราชบัญญัติยกความผิดให้แก่ผู้กระท าความผิด พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์
ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 
๓. พระราชบัญญัติยกความผิดให้แก่ผู้กระท าผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนี

ราชการทหารและต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๔. พระราชบัญญัติยกค่าภาษีอากรที่ค้างบางประเภท พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 
๕. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงกบินทร์บุรีเป็นศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
๖. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และ

ศาลแขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
๗. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงมีนบุรีเป็นศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๘. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม่สะเรียง ศาลแขวงแม่สอด ศาลแขวงตะกั่วป่า 

และศาลแขวงหลังสวนเป็นศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๙. พระราชบัญญัติยกทัณฑ์ให้แก่ต ารวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่ผู้ที่ได้กระท าความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวด้วยการเกณฑ์

แรงงาน พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
 
๑๑. พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระท าผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช 

๒๔๘๙ 
 



๖๔ 

ย 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๔ 
 

๑๒. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใช้บังคับในภาวะคับขัน พทุธศกัราช ๒๔๘๙ 
 
๑๓. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
๑๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่น 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินค่าที่สวนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

 
๑๖. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินรัชชูปการที่ค้าง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๑๗. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีต้นตาลโตนด พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีบ้านอยู่เองในเขตเทศบาลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
๑๙. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีเรือและภาษียานพาหนะในเขตเทศบาลบางแห่ง 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 

๒๐. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีอากรที่ค้างช าระบางประเภท พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 
๒๑. พระราชบัญญัติยกเลิกการปรับไหมตามศักดินา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๒๒. พระราชบัญญัติยกเลิกเงินช่วยชาติในภาวะคับขันและภาษีอากรบางประเภท พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 
๒๓. พระราชบัญญัติยกเลิกใช้บังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๔ ประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับที่ ๔๐ และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๕ ในจังหวัดอื่น นอกจากจังหวัด
พระนครและจังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 



๖๕ 

ย 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๕ 
 

๒๔. พระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติบางบทแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวเฉพาะดินแดน 
 ที่ประเทศไทยได้คืนจากประเทศฝร่ังเศส พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 
๒๕. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง

แผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 
และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกภาษีสมพัตสร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๒๙. พระราชบัญญัติยกเลิกอากรนาเกลือ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๓๐. พระราชบัญญัติยกเลิกอ านาจและหน้าที่ของข้าหลวงพิเศษจัดแบ่งที่ดินตาม

พระราชกฤษฎีกาก าหนดการแบ่งที่ดินในอ าเภอบางบ่อ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่ราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๓ เฉพาะในท้องที่
บางแห่ง ในอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 

๓๑. พระราชบัญญัติยกเว้นการน าระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

๓๒. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
กล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 



๖๖ 

ย 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๖ 
 

๓๓. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ
และครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๓๔. พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

หรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

๓๕. พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและต ารวจ พุทธศักราช 
๒๔๗๖ 
 

๓๖. พระราชบัญญัติยศต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗) 
 

๓๗. พระราชบัญญัติยศต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 

๓๘. พระราชบัญญัติยศต ารวจสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒) 

 
๓๙. พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๔๐. พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
๔๑. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
๔๒. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๔๓. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/797.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/797.PDF


๖๗ 

ย 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๗ 
 

๔๔. พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๔๕. พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 



๖๘ 

ร 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๘ 
 

๑. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๒. พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

 
๓. พระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๐ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 

๔. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ 
 

๕. พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗) 

 
๑๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๑๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗) 

 
๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 



๖๙ 

ร 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๙ 
 

๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 
๑๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๑๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
๑๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗) 

 
๒๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 



๗๐ 

ร 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๗๐ 
 

๒๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๒๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
๓๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐) 

 
๓๑. พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ 
 
๓๒. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
๓๓. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๓๔. พระราชบัญญัติรับรองการกู้เงินนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
 
๓๕. พระราชบัญญัติรับรองฐานะขององค์การยางธรรมชาติระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 
๓๖. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ 
 
๓๗. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๓๘. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 



๗๑ 

ร 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๗๑ 
 

๓๙. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๔๐. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๔๑. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๔๒. พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 
๔๓. พระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
๔๔. พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
๔๕. พระราชบัญญัติเรือนจ าทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๔๖. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 
๔๗. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๔๘. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๔๙. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 
๕๐. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 
๕๑. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 



๗๒ 

ร 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๗๒ 
 

๕๒. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๕๓. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช ๒๔๙๙ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

๕๔. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๕๕. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๕๖. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๕๗. พระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
๕๘. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๕๙. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
๖๐. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
๖๑. พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗) 

 
๖๒. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 



๗๓ 

ล 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๗๓ 
 

๑. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๖ ในต าบลน  าอ้อมและต าบล
บัวแดง ท้องที่อ าเภอหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

 
๒. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๗ ในต าบลวังศรีราช อ าเภอป่าสะแก 

ท้องที่อ าเภอเดิมบาง และต าบลกระเสียว ต าบลหนองโพ ท้องที่อ าเภอนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

 
๓. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๘ ในต าบลต่าง ๆ รวม ๒๐ ต าบล 

ท้องที่อ าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๔. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๘ ในต าบลบางปลาร้า และต าบล

บางตาเถร ท้องที่อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๕. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในต าบลต่าง ๆ รวม ๙ ต าบล 

ท้องที่อ าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๖. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในต าบลบางปลาร้า ต าบล

บางตาเถร ท้องที่อ าเภอสองพี่น้อง และต าบลหนองโพ อ าเภอนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี
พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

 
๗. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในต าบลทรายมูล  

และต าบลบางลูกเสือ ท้องที่อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๘. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาส าหรับ พ.ศ  ๒๔๗๔ ในต าบลต่าง ๆ ท้องที่อ าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 
๙. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาส าหรับ พ.ศ. ๒๔๗๕ ในต าบลต่าง ๆ ท้องที่อ าเภอ

ราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 



๗๔ 

ล 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๗๔ 
 

๑๐. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค่านา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 

๑๑. พระราชบัญญัติลดพิกัดอัตราเงินอากรค่านาในต าบลบ้านขอม ท้องที่อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

 
๑๒. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค่าที่สวนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร  

พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 
๑๓. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค่าที่สวนในมณฑลนครศรีธรรมราช พุทธศกัราช ๒๔๗๕ 
 
๑๔. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๕. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต้นตาลโตนด พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๖. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร่ยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๗. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนจาก พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ่ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๙. พระราชบัญญัติลบล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษในกรณีเกณฑ์แรงงาน

หรือทรัพย์สินในระหว่างมหาสงครามเอเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 
๒๐. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

 
๒๑. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
 



๗๕ 

ล 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๗๕ 
 

๒๒. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 

๒๓. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและต ารวจ พุทธศักราช 
๒๔๗๕ 

 
๒๔. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

 
๒๕. พระราชบัญญัติลักษณะพยาน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) 

 
๒๖. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
๒๗. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
๒๘. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๒๙. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
๓๐. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
๓๑. พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระท าผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๓๒. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
๓๓. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๓๔. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕   

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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ว 
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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 
 



๘๒ 

ว 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๘๒ 

 

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 
 



๘๓ 

ว 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๘๓ 

 

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 
 
 



๘๔ 

ว 
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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 
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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 



๘๗ 

ศ 
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๑. พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
 
๒. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๓. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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๑. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
๒. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน

ของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ 
หรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 
๓. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน

ของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  

๔. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 

๕. พระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖)  

 
๖. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 
๑๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๕) 

 
๑๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๑๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

๑๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
๑๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 
๑๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๑๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
๑๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๑๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
๒๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๒๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๒๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๒๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๒๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๒๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 



๙๐ 

ส 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๙๐ 
 

๒๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๒๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๒๘. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๒๙. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 
๓๐. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๓๑. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๙ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑) 

 
๓๒. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
๓๓. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 
๓๔. พระราชบัญญัติสถานสินเช่ือท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๓๕. พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๓๖. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
๓๗. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๓๘. พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 



๙๑ 

ส 
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๓๙. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙) 
 

๔๐. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

๔๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๔๒. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 
๔๓. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (ถูกยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 
๔๔. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๔๕. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๔๖. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
๔๗. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) 
 
๔๘. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๔๙. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๕๐. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๕๑. พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๙๒ 
 

๕๒. พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๕๓. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๕๔. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๕๕. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๕๖. พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
๕๗. พระราชบัญญัติสภาการสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

 
๕๘. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
๕๙. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๖๐. พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

๖๑. พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๖๒. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
๖๓. พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 (ยกเลิกแล้วโดย ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั งนี  ยกเว้นมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๗/๒ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะมีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น หรือนายกรัฐมนตรีมีค้าสั่งเป็นอย่างอื่น) 
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๖๔. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
๖๕. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั งนี  ยกเว้นหมวด ๓ ส้านักงานสภาพัฒนาการเมือง และหมวด ๔ 
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
หรือนายกรัฐมนตรีมีค้าสั่งเป็นอย่างอื่น) 

 
๖๖. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 
๖๗. พระราชบัญญัติสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๖๘. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
๖๙. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 
๗๐. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๗๑. พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙ 

 
๗๒. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๗๓. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๗๔. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
๗๕. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๗๖. พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 

๗๗. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๗๘. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๗๙. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๘๐. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
๘๑. พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
๘๒. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 
๘๓. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
๘๔. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๘๕. พระราชบัญญัติเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
๘๖. พระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๘๗. พระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
๘๘. พระราชบัญญัติส านักงานจัดหางานประจ าท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
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๘๙. พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
๙๐. พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๙๑. พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 
๙๒. พระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ ์พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 
๙๓. พระราชบัญญัติส ารวจและห้ามกักกันข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
๙๔. พระราชบัญญัติส าหรับก าจัดผักตบชวา พ.ศ. ๒๔๕๖ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
๙๕. พระราชบัญญัติส าหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๙ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
๙๖. พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



๙๖ 

ห 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๙๖ 

 

๑. พระราชก าหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
๒. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 

๓. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน  า
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๔. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

๕. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

๖. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

๗. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

๘. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 
๙. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั งและการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั งและการด ารงต าแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 



๙๗ 

ห 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๙๗ 

 

๑๑. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๑๒. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑๓. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

๑๔. พระราชบัญญัติหวงห้ามและควบคุมการโอนอสังหาริมทรัพย์บนเกาะพะงัน และ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 

๑๕. พระราชบัญญัติห้ามน าของที่มีการแสดงก าเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
๑๖. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๗. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๑๙. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๒๐. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 
๒๑. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๒๒. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 



๙๘ 

ห 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๙๘ 

 

๒๓. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๒๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

๒๕. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

๒๖. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 

๒๗. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 

๒๘. พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 
๒๙. พระราชบัญญัติให้ความคุ้มครองและห้ามฟ้องบุคคลผู้ปฏิบัติการเกี่ยวแก่มาตรา ๑๗ 

แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
๓๐. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๓๑. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 
๓๒. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
 



๙๙ 

ห 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๙๙ 

 

๓๓. พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับโครงการผังเมือง ในท้องที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 
๓๔. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายฯ 
 
๓๕. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๓๖. พระราชบัญญัติให้ใช้พระราชบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 
๓๗. พระราชบัญญัติให้ต ารวจภูธรมีอ านาจเปรียบเทียบคดีอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๓๘. พระราชบัญญัติให้ทรัพย์สินกองเสือป่าตกเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ พุทธศักราช 

๒๔๘๒ 
 
๓๙. พระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 
๔๐. พระราชบัญญัติให้บ าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 
๔๑. พระราชบัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 

๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖  
 
๔๒. พระราชบัญญัติให้สิทธิการต่อเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 
๔๓. พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 



๑๐๐ 

ห 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๑๐๐ 

 

๔๔. พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากรัฐบาลต่างประเทศเพ่ือจัดซื อ
ยุทโธปกรณ์ทางทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 

๔๕. พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๔๖. พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล  

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 
๔๗. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 
๔๘. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๔๙. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 
๕๐. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง

พื นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๕๑. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
๕๒. พระราชบัญญัติให้อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน

ในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 



๑๐๑ 

อ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๑๐๑ 

 

๑. พระราชก าหนดโอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีส ารองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

๒. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๓. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
๔. พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
๕. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
๖. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๗. พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 (ยกเลิกแล้วโดย พระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 
๘. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๙. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๑. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
๑๒. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 



๑๐๒ 

อ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๑๐๒ 

 

๑๓. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อนฯ 
 

๑๔. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลให้กู้ยืมเงินฯ 
 
๑๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชก าหนดฯ 

 
๑๖. พระราชบัญญัติอั้งยี่ รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๖ 

(ยกเลิกแล้วโดย ประมวลกฎหมายอาญา) 

 
๑๗. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๑๙. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม

อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 
๒๐. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๒๑. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 
๒๒. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 
๒๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่สภากาชาดไทย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๒๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ฯ 
 
๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุฯ 
 



๑๐๓ 

อ 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๑๐๓ 

 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนการปกครองอ าเภอหนองจอกมาขึ้นจังหวัดพระนคร พุทธศักราช 
๒๔๗๕ 

 
๒๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการฯ 

 
๒๘. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯ   
 
๒๙. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจ าปีฯ 
 
๓๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ 
 
๓๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัดฯ 
 
๓๒. พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารฯ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 






