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หมายเหตุคณะผู้จัดทำ 
 

หลักการในการจัดทำดัชนีกฎหมายไทย จำแนกตามปีที่ประกาศนี้ มุ่งเป้าหมาย
สำคัญ คือ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้กฎหมายหรือผู้ที่สนใจกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักศึกษา และประชาชนใช้เป็นเอกสารในการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานเป็นสำคัญ 

คณะผู้จัดทำได้จำกัดขอบเขตในการจัดทำไว้เฉพาะกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนดซึ่งเป็นกฎหมายในระดับแม่บท
ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในแต่ละปี  (โดยจะระบุรายชื่อไว้ทั้งหมด แม้ว่าภายหลัง
กฎหมายฉบับนั้นจะถูกยกเลิกแล้วโดยกฎหมายที่ประกาศในภายหลังก็ตาม  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ 
แก่ผู้สนใจที่ต้องการทราบว่าในแต่ละปีเคยมีการประกาศกฎหมายใดบ้าง  สำหรับผู้สนใจที่ต้องการทราบ
เฉพาะกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ท่านสามารถสืบค้นได้จากดัชนี
กฎหมายจำแนกตามตัวอักษร)  

หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าเอกสารชุด “ดัชนีกฎหมายไทย” ที่ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย  
กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดทำขึ้นนี้ จะยังประโยชน์แก่ท่านผู้ใช้ 
ตามควรแก่กรณี หากมีสิ่งใดสมควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับไว้
เพ่ือพัฒนาดัชนีกฎหมายไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
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และเพชรพลอย 
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พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติพระธรรมนูญกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (กรมต่าง ๆ เรื่องส่งเงิน 

พระคลังมหาสมบัติ ๙ มาตรา) 
๒. พระราชบัญญัติการสอบวิชา 

๓. พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ. ๑๑๐ 

๔. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าเพ่ิมเติม 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐ 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยบังคับโจทย์ให้สาบานก่อนฟ้องความอาญา 

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยพิไนยหลวง 

๓. พระราชบัญญัติกรมยุทธนาธิการ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๑ 

๔. พระราชบัญญัติศักดินา ขุนหมื่น นายเวร เสมียน 

๕. พระราชบัญญัติจัดการศาลในสนามสถิตย์ยุติธรรม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๑ 

๖. พระราชบัญญัติการภาษีอากร รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๑ 

๗. พระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๑ 

๘. พระราชบัญญัติตั้งศาลโปรีสภาเป็นศาลกองตระเวนสำหรับกรุงเทพมหานคร 
รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๑ 

๙. พระราชบัญญัติอากรการพนัน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติอากรมหรศพ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติอากรเครื่องจันอับ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๑ 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๑๒ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติกรมกระสาปน์สิทธิการ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๒ 

๒. พระราชบัญญัติกรมมหาดเล็ก 

๓. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๒ 
(ฝ่ายหน้า) 

๔. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๒ 
(ฝ่ายใน) 

๕. พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
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๓ 

๖. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม 

๗. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ 

๘. พระราชบัญญัติตั้งศาลรับสั่งเป็นการพิเศษครั้งหนึ่งสำหรับชำระคนในบังคับสยาม 
ทีต้่องหาว่ากระทำความร้าย ผิดกฎหมายที่ทุ่งเชียงคำ และที่แก่งเจ๊กเมืองคำมาญ 
รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๒ 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๑๓ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงษ ์

๒. พระราชบัญญัติรัฐมนตรี รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๓ 

๓. พระราชบัญญัติลักษณะพยาน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๓ 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๑๔ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงษ์ 

แก้ไขใหม ่ร.ศ. ๑๑๔ 

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม 

๓. พระราชบัญญัติรัฐมนตรี เพิ่มเติม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๔ 

๔. พระราชบัญญัติอากรการพนันแก้ไขเพ่ิมเติม รัตนโกสินทร ์ศก ๑๑๔ 

๕. พระราชบัญญัติโรงจำนำ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๔ 

๖. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๑๕ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๕ 

๒. พระราชบัญญัติตั้งข้าหลวงพิเศษสำหรับจัดการแก้ไขธรรมเนียม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๕ 

๓. พระราชบัญญัติกระบวนพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๕  
๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยไม้ซุงและไม้ท่อนที่ดวงตราลบเลือน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๕ 

๕. พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะแก้ไขใหม่ 
๖. พระราชบัญญัติชั่วสมัยสำหรับป้องกันโรคสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๕ 

๗. พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาล 

๘. พระราชบัญญัติการขายฝากและการจำนำที่ดิน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๕ 
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รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยหน้าที่ราชการ ซึ่งเก่ียวข้องกันอยู่ในระหว่างกระทรวงนครบาล  

และกระทรวงยุติธรรม ร.ศ. ๑๑๖ 

๒. พระราชบัญญัติธง รตันโกสินทร์ ศก ๑๑๖ 

๓. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพิกัดภาษีภายใน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๖ 

๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยอ้ังยี่ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๖ 

๖. พระราชบัญญัติรักษาต้นไม้สัก  
๗. พระราชบัญญัติสำหรับแต่งงานคนต่างประเทศในกรุงสยาม 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ 

๒. พระราชบัญญัติจัดการดับเพลิงไหม้ 
๓. พระราชบัญญัติป้องกันลักลอบตีตราไม้ 

๔. พระราชบัญญัติระเบียบบรรดาศักดิ์ 
๕. พระราชบัญญัติแปลงชาติ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๗ 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๑๘ 
 

พระราชบัญญตั ิ
๑. พระราชบัญญัติรัฐมนตรี เพิ่มเติม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘ 

๒. พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สักท่ียังไม่ได้เสียค่าตอแลภาษี 
๓. พระราชบัญญัติศักดินาเจ้านาย พระยาท้าวแสนเมืองประเทศราช 

๔. พระราชบัญญัติเรื่องป้องกันกาฬโรค ที่ได้เลิกถอนประกาศพระราชบัญญัติ 
๕. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน เพิ่มเติม  

รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘ 

๖. พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘ 

๗. พระราชบัญญัติเครื่องแต่งตัวฝ่ายพลเรือนหัวเมือง 
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รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการเก็บเงินค่าแรงแทนเกณฑ์มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ  

รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ 

๒. พระราชบัญญัติการเก็บอากรที่ดินมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ 

๓. พระราชบัญญัติลักษณะผูกปี้จีน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๙ 

๔. พระราชบัญญัติลักษณะทาส มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ 

๕. พระราชบัญญัติสำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ 

๖. พระราชบัญญัติศักดินาข้าราชการหัวเมือง รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ 

๗. พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียา รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๙ 

๘. พระราชบัญญัติเรื่องป้องกันกาฬโรคที่ให้เลิกถอนประกาศพระราชบัญญัติ 
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน กับวันที่ ๙ พฤษภาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ 

๙. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าเพิ่มเติม  
รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติศักดินาข้าราชการทหารเรือ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ 

๑๑. พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษีไม้กระยาเลย รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติเครื่องแต่งตัวข้าราชการฝ่ายพลเรือนหัวเมือง 

๑๓. พระราชบัญญัติการรักษาช้างป่า ร.ศ. ๑๑๙ 

๑๔. พระราชบัญญัติลักษณเก็บเงินค่านา ร.ศ. ๑๑๙ 

๑๕. พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ. ๑๑๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์จ้าง รัตนโกสินทร ๑๑๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมอากรการพนัน รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติลักษณะฆ่าโคกระบือ และสุกรตามหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๙ 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ 
 

พระราชบญัญัติ 
๑. พระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 

๒. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก ๑๒๐ 

๓. พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. ๑๒๐ 

๔. พระราชบัญญัติแปลงชาติ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 

๕. พระราชบัญญัติเรื่องป้องกันกาฬโรคที่ให้เลิกถอนประกาศพระราชบัญญัติ 
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 

๖. พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ ร.ศ. ๑๒๐ 

๗. พระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 

๘. พระราชบัญญัติเก็บเงินค่าราชการ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 
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๙. พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติอากรการพนัน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติศักดินาข้าราชการทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๐ 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญ เพ่ิมเติม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะมรดก รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

๓. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

๔. พระราชบัญญัติธนบัตร สยาม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

๕. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลักษณฆ่าโคกระบือและสุกรตามหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๙ 

๖. พระราชบัญญัติสำหรับเหรียญเครื่องราชอิศริยาภรณ์ช้างเผือกและมงกุฎสยาม  
รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

๗. พระราชบัญญัติรักษาทำนบ 

๘. พระราชบัญญัติเรื่องป้องกันกาฬโรคที่ให้เพิกถอนประกาศพระราชบัญญัติ  
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

๙. พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแก้พระราชบัญญัติกรมกระสาปน์สิทธิการ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติออกตราจองที่ดินชั่วคราว 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติป้องกันกาฬโรค  
๒. พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร 

๓. พระราชบัญญัติเหรียญทวีธาภิเศก รัชกาลที่ ๔ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๒ 

๔. พระราชบัญญัติเงินตรา รัตนโกสินทร ศก ๑๒๒ 

๕. พระราชบัญญัติอุทธรณ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๓ 
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๗ 

รัตนโกสินทรศก ๑๒๓ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมวิธีเก็บภาษไีรย่าสูบ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ 

๒. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมการเก็บเงินค่าราชการ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 

๓. พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บค่านาเกลือ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๓ 

๔. พระราชบัญญัติอัตราค่าธรรมเนียมทนายความ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๓ 

๕. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา รัตนโกสินทร ศก ๑๒๓ 

 

รัตนโกสนิทรศก ๑๒๔ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติรถจ้าง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๔ 

๒. พระราชบัญญัติทาส รัตนโกสินทร ศก ๑๒๔ 

๓. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมอากรการพนัน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๔ 

๔. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 

๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำสยาม 

๖. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทร ศก ๑๒๔ 

๗. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมการภาษีอากร รัตนโกสินทร ศก ๑๒๔ 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ 
 

พระราชบัญญตั ิ
๑. พระราชบัญญัติสำหรับป้องกันการทุจริตด้วยหนังสือสำคัญที่จดทะเบียนชื่อสำหรับตัว 

๒. พระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญ เพ่ิมเติม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๕ 

๓. พระราชบัญญัติกำหนดโทษทำฝิ่นเถื่อน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๕ 

๔. พระราชบัญญัติกรมธนบัตรเพ่ิมเติม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๕ 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติเข็มอักษรในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศยุโรป 

๒. พระราชบัญญัติเหรียญรัชมงคล รัตนโกสินทร ศก ๑๒๖ 

๓. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความอาญา รัตนโกสินทร ศก ๑๒๖ 

๔. พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค รัตนโกสินทร ศก ๑๒๗ 
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๘ 

รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๗ 

๒. พระราชบัญญัติล้มละลาย รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๗ 

๓. พระธรรมนญูศาลยุติธรรม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๗ 

๔. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๗ 

๕. พระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจัดและคนที่เคยต้องโทษหลายครั้ง  
๖. พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๗ 

๗. พระราชบัญญัติมาตราทองคำ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๗ 

๘. พระราชบัญญัติตามช้าง รตันโกสินทร์ ศก ๑๒๗ 

๙. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมลักษณะเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๗ 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๒๘ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติสำหรับทำบัญชีคนในพระราชอาณาจักร 

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง โรมัน คาธอลิกในกรุงสยาม  
ตามกฎหมาย 

๓. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเก็บเงินค่าแรงแทนเกณฑ์มณฑลตะวันตก
เฉียงเหนือ ร.ศ. ๑๑๙ 

๔. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเก็บเงินอากรค่าที่ดินมณฑลตะวันตก 
เฉียงเหนือ ร.ศ. ๑๑๙ 

๕. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๘ 

๖. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสรยิาภรณ์มงกุฎสยาม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๘ 

๗. พระราชบัญญัติรถยนตร์ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๘ 

๘. พระราชบัญญัติเข็มพระชนมายุสมมงคล 

๙. พระราชบัญญัติอากรการพนันเพิ่มเติม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๘ 
 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดเครื่องราชอิศริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าเพ่ิมเติม 

๒. พระราชกำหนดเครื่องราชอิศรยิาภรณ์ มหาจักรกรีบรมราชวงษ์เพ่ิมเติม 
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๙ 

รัตนโกสินทรศก ๑๒๙ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามรัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๔ 

๒. พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๙ 

๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒ 

๔. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ 

๕. พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ 
 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดเครื่องแตง่ตัวข้าราชการฝ่ายพลเรือนในพระราชสำนักนิ์  

รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ 

 

รัตนโกสินทรศก ๑๓๐ 
 

ประมวลกฎหมาย 
๑. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติศักดินาทหารเรือ ร.ศ. ๑๓๐ 

๒. พระราชบัญญัติเข็มข้าหลวงเดิม 

๓. พระราชบัญญัติตราวชิรมาลา รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 

๔. พระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ศ. ๑๓๐ 

๕. พระราชบัญญัติฐานันดรข้าราชการฝ่ายพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐ 

๖. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรารัตนวราภรณ์ 
๗. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 

๘. พระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 

๙. พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติลักษณล้มละลาย รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติศักดินาทหารบก รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติห้ามใช้เครื่องหมายกากะบาทแดง ร.ศ. ๑๓๐ 
 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดการยิงสตุล ร.ศ. ๑๓๑ 

๒. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวข้าราชการพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐ 

๓. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๓๑ 

๔. พระราชกำหนดเสื้อครุย 
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๑๐ 

รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๓๑ 

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเนรเทศ ร.ศ. ๑๓๑ 

๓. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติม เรื่อง พระธรรมนูญศาลทหารบก ว่าด้วยตำรวจภูธร  
รัตนโกสินทร ศก ๑๓๑ 

๔. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม รัตนโกสินทร ศก ๑๓๑ 

๕. พระราชบัญญัติกองหนุนข้าราชการในพระราชสำนัก รัตนโกสินทร ศก ๑๓๑ 

๖. พระราชบัญญัติสัญชาติ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖* 

๗. พระราชบัญญัติขนามนามสกุล พระพุทธศักราช ๒๔๕๖* 

๘. พระราชบัญญัติคลังออมสิน พุทธศักราช ๒๔๕๖* 
*ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๕๕ 
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๑๑ 

พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติมอฟินและโคกะอิน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติแก้ความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานะ 
ของวัดบาทหลวง โรมัน คาธอลิกในกรุงสยาม ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม (ร.ศ. ๑๒๘)  
พ.ศ. ๒๔๕๒ 

๔. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๖ 

๕. พระราชบัญญัติระงับโรคระบาด 

๖. พระราชบัญญัติรักษาป่า พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๗. พระราชบัญญัติป้องกันเหตุเรือโดนกัน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๘. พระราชบัญญัติจัดการป้องกันไข้ทรพิษ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๙. พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา 

๑๐. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ศก ๑๒๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
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๑๒ 

พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขาย พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๒. พระราชบัญญัติชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๓. พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข 

๔. พระราชบัญญัติลักษณะพิจารณาฎีกาอุทธรณ์ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๕. พระราชบัญญัติสมาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่โรมันคาธอลิก มิสซัง  
ในกรุงสยาม 

๗. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๘. พระราชบัญญัติห้ามใช้วิทยุโทรเลข ในเวลาสงคราม 

๙. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติทนายความ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๕๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติภาษีชั้นในเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดเข็มโรงเรียนข้าราชการพลเรือน 

๒. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวทหารบก พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๓. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวเสือป่าแลลูกเสือ 

๔. พระราชกำหนดเสื้อครุยเนติบัณฑิต 

๕. พระราชกำหนดเสื้อครุยเพ่ิมเติม 
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๑๓ 

พุทธศักราช ๒๔๕๘ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมการเก็บเงินค่าราชการ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 

๒. พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ 

๓. พระราชบัญญัติเข็มราชนาวีสมาคม 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ 

๕. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ 
 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๒. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวเจ้าพนักงานกรมพลตระเวน พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๓. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวตำรวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๔. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๕. พระราชกำหนดลักษณปกครองเสือป่า พ.ศ. ๒๔๕๘ 
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๑๔ 

 
พุทธศักราช ๒๔๕๙ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติแก้ไขภาษีชั้นใน พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๒. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๒ 

๓. พระราชบัญญัติสมาคมเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๔. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๕. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวทหารบกเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๒. พระราชกำหนดชั้นยศเสนอความชอบสำหรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์
ช้างเผือกแลมงกุฎสยาม 

๓. พระราชกำหนดพระราชอภัยโทษ พ.ศ. ๒๔๕๙ 
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๑๕ 

พุทธศักราช ๒๔๖๐ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

๒. พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสำมะโนครัว และการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย  
คนย้ายตำบล พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

๓. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

๔. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๕. พระราชบัญญัติห้ามการค้าขายกับชนชาติเป็นศัตรู 
๖. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติห้ามการค้าขายกับชนชาติเป็นศัตร ู

๗. พระราชบัญญัติธนบัตร เพ่ิมเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๘. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติเข็มราชนาวีสมาคม 

๑๐. พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน เพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติธนบัตร เพ่ิมเติมชั่วคราว พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ ฉบับที่ ๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติภาษีฝิ่น เพ่ิมเติม พระพทุธศักราช ๒๔๖๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมห้ามการค้าขายกับชนชาติศัตรู พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวเสือป่า แลลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๒. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวเสือป่าเพ่ิมเติม 

๓. พระราชกำหนดน่าที่เสือป่านักรบ กองอาสาสมัครักษาความสงบราบคาบ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

 
พระธรรมนูญ 

๑. พระธรรมนูญศาลทรัพย์เชลย พ.ศ. ๒๔๖๐ 
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๑๖ 

พุทธศักราช ๒๔๖๑ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติอากรการพนันเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๒. พระราชบัญญัติจัดการตรวจข่าวทหารก่อนโฆษณา พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๓. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๕. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี 
๖. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๗. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) 
ว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง โรมัน คาธอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย 

๘. พระราชบัญญัติลักษณะฎีกาอุทธรณ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๙. พระราชบัญญัติเดิมที่ยังคงใช้อยู่ได้คัดมารวมไว้ตามมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
๑๐. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติมชั่วคราว พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ฉบับที่ ๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม เพิ่มเติม  
พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ฉบับที่ ๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติมชั่วคราว พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ฉบับที่ ๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติระเบียบฐานันดรข้าราชการพลเรือนเพ่ิมเติม 

๑๕. พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ 

๑๗. พระราชบัญญัติตราวัลละภาภรณ์ 
๑๘. พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บเงินรัชชูปการ พุทธศักราช ๒๔๖๒ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวข้าราชการพลเรือนเพ่ิมเติม 

๒. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวราชนาวีเสือป่า พ.ศ. ๒๔๖๑ 
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๑๗ 

พุทธศักราช ๒๔๖๒ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๓ 

๒. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติม การเก็บเงินรัชชูปการ พุทธศักราช ๒๔๖๒ 

๓. พระราชบัญญัติมาตราทองคำเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๕. พระราชบัญญัติมาตราทองคำเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ ฉบับที่ ๒ 

๖. พระราชบัญญัติมาตราทองคำเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ ฉบับที่ ๓ 

๗. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ 

๘. พระราชบัญญัติอนุมัติคนต่างด้าวที่เป็นศัตรูแต่ก่อน พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๙. พระราชบัญญัติมาตราทองคำเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ ฉบับที่ ๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติกำกับตรวจตราข้าว พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พระพุทธศักราช ๒๔๖๓ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒ 
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๑๘ 

พุทธศักราช ๒๔๖๓ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติอธิกรณปฐมปาราชิก พระพุทธศักราช ๒๔๖๓ 

๒. พระราชบัญญัติมาตราทองคำเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๓ ฉบับที่ ๑ 

๓. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติมชั่วคราว พระพุทธศักราช ๒๔๖๓ 

๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยามเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๓ 

๕. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๓ 

๖. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของสำนักงานสำหรับตรวจและใช้หนี้  
ซึ่งได้ตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดว่าด้วยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพย์  
พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ 

๗. พระราชบัญญัติธนบัตร เพ่ิมเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๓ ฉบบัที่ ๒ 

๘. พระราชบัญญัติฝิ่น พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดว่าด้วยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพย์ 
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๑๙ 

พุทธศักราช ๒๔๖๔ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

๒. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชกำหนดว่าด้วยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพย์ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ 

๓. พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

๔. พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๕. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

๖. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

๗. พระราชบัญญัติเกณฑ์พลเมืองอุดหนุนราชการทหารในเวลาปรกติหรือเวลาสงคราม  
และในเวลาที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

๘. พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บภาษีค่าที่ไร่อ้อย พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 
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๒๐ 

พุทธศักราช ๒๔๖๕ 
 

พระราชบญัญัติ 
๑. พระราชบัญญัติป้องกันลูกเรือหลบหนีจากหน้าที่ในเรือค้าขายหรือไม่อยู่ในเรือ 

เกินเวลาอันสมควร 

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดอาญาเนื่องแต่วัตถุระเบิด 

๓. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 

๔. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 

๕. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติมชั่วคราว พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 

๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยสมุด เอกสาร และหนังสือพิมพ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 

๗. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดขนานนามสกุลเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๕ 

 
พระธรรมนูญ 

๑. พระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๕ 
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๒๑ 

พุทธศักราช ๒๔๖๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการแพทย์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 

๒. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒)  
ว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาโทลิคในกรุงสยาม ตามกฎหมาย 

๓. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พุทธศักราช ๒๔๖๖ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท 
รัตนโกสินทรศก ๑๓๐ 

๕. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 

๖. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวแบบทหารบกแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๒๒ 

พุทธศักราช ๒๔๖๗ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 

๒. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ไขความในพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 

๓. พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๖๗ 

๔. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติมชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๖๗ 

๕. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำพุทธศักราช ๒๔๖๘ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพระราชอภยัโทษ พ.ศ. ๒๔๖๗ 
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๒๓ 

 

พุทธศักราช ๒๔๖๘ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติเหรียญศารทูลมาลา พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ 

๒. พระราชบัญญัติธนบัตร แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๖๘ 

๓. พระราชบัญญัติกองหนุนข้าราชการในพระราชสำนักแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๘ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช ๒๔๖๘ 

๕. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ 

๖. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำพุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๗. พระราชบัญญัติเงนิรัช์ชูปการ พุทธศักราช ๒๔๖๘ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวแบบทหารบกแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. พระราชกำหนดพระราชอภยัโทษ พ.ศ. ๒๔๖๘ รวม ๘ ข้อ 
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๒๔ 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติแก้ไขความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน  

ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) 
๒. พระราชบัญญัติลักษณะฎีกาอุทธรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๓. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถลาก รถจ้าง รถยนต์ ขนาดเกวียน 
และล้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๖. พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๗. พระราชบัญญัติรถยนต์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๘. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๗ พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๙. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติป้องกันการเรียกขานชื่อเหล้าว่า ปอรต และ มะเดรา 

๑๑. พระราชบัญญัติการจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๑๓. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติมชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนคร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๑๕. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำพุทธศักราช ๒๔๗๐ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๒. พระราชกำหนดเครื่องแต่งกายข้าราชการในพระราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๓. พระราชกำหนดเครื่องแต่งกายทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๔. พระราชกำหนดเครื่องแต่งกายทหารเรอืแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕. พระราชกำหนดเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า พ.ศ. ๒๔๖๙ 
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๒๕ 

พุทธศักราช ๒๔๗๐ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๐ 

๒. พระราชบัญญัติลักษณะล้มละลายแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๐ 

๓. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๐ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๐ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๐ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๗๐ 

๗. พระราชบัญญัติสมุด เอกสาร และหนังสือพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๗๐ 

๘. พระราชบัญญัติองคมนตร ีพ.ศ. ๒๔๗๐ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีอากร พุทธศักราช ๒๔๗๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติมชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติหางน้ำนม พุทธศกัราช ๒๔๗๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำพุทธศักราช ๒๔๗๑ 
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๒๖ 

พุทธศักราช ๒๔๗๑ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๒. พระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๔. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๕. พระราชบัญญัติปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๖. พระราชบัญญัติจังกอบในเขตต์จัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก  
พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๗. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๘. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุกแห่ง
สาธารณชน พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๙. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขา้ราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติธงแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำพุทธศักราช ๒๔๗๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พุทธศักราช ๒๔๗๑ 
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๒๗ 

พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการแพทย์เพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๒ 

๒. พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๒ 

๓. พระราชบัญญัติคลังออมสินแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๒ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๒ 

๕. พระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช ๒๔๗๒ 

๖. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ 

๗. พระราชบัญญัติศุลกากร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๒ 

๘. พระราชบัญญัติจัดการป้องกันไข้ทรพิษแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๒ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำพุทธศักราช ๒๔๗๓ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดเครื่องแต่งกายทหารเรือแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๒ 

๒. พระราชกำหนดเสื้อครุยแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๒ 
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๒๘ 

พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติรถยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๒. พระราชบัญญัติประถมศึกษา แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๓. พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๕. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๖. พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลขแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๗. พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๘. พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๙. พระราชบัญญัติลักษณะอุทธรณ์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติเงินรชัชูปการแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อตกลงการมอบให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๑๔. พระราชบัญญัติเงินตราแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๑๖. พระราชบัญญัติลักษณะฆ่าโคกระบือและสุกรตามหัวเมืองแก้ไขเพ่ิมเติม  
พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งแกไ้ขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำพุทธศักราช ๒๔๗๔ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดเสื้อครุยบัญฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๓ 
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๒๙ 

พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๒. พระราชบัญญัติสำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๔. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๖. พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๗. พระราชบัญญัติจำกัดแร่ดีบุก พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๘. พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๑๑. พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติลักษณะฆ่าโคกระบือและสุกรตามหัวเมืองแก้ไขเพ่ิมเติม  
พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติสำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะแก้ไขเพ่ิมเติมฉะบับที่ ๒  
พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติรถยนต์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติโรงจำนำแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ที่ถนนเยาวราช จังหวัดพระนคร 
พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๑๘. พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติเก็บภาษีไม้ขีดไฟ ซึ่งทำให้พระราชอาณาเขตต์ พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติลักษณะล้มละลายแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำพุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติจัดการป้องกันไขทรพิษ พุทธศักราช ๒๔๕๖ ในบางจังหวัด 
แห่งมณฑลนครราชสีมา 
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๓๐ 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 

รัฐธรรมนญู 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 

๒. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติจำกัดแร่ดีบุกแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒. พระราชบัญญัติภาษีเงินเดือน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๕. พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๖. พระราชบัญญัติเงินตราแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๗. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ที่บริเวณระหว่างถนนเจริญกรุง 
เยาวราช และปทุมคงคา กับที่ตำบลถนนเยาวราช ตอนคลองศาลเจ้าใหม่ถม  
จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๘. พระราชบัญญัติยกเลิกอากรนาเกลือ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๙. พระราชบัญญัติยกเลิกภาษีสมพัตสร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๑. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก้ข้อความบางอย่างในกฎหมายและกฎเสนาบดี ซึ่งเก่ียวกับ 
การทะเบียนที่ดิน การรังวัด การราชโลหกิจและการป่าไม้ 

๑๓. พระราชบัญญัติภาษีการธนาคารและการประกันภัย พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมเชื้อโรคและพิษท่ีมาจากสัตว์ซึ่งเป็นภัย พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักงานจัดหางาน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินอากาศแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก้ไขวิธีพิจารณาความแพ่งและอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติยกความผิดให้แก่ผู้ทำผิดพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร 
และผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลสี่แยกมหานาค  
จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลสามแยกตอนริมคลอง  
วัดสามจีนใต้ จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
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๓๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลระหว่างถนนวรจักร  
กับถนนหลวง จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๖. พระราชบัญญัติสมุด เอกสาร และหนังสือพิมพ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนจาก พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร่ยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓๐. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต้นตาลโตนด พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค่าที่สวนในมณฑลนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓๒. พระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓๓. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ่ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓๖. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕  
(ฉะบับที่ ๒) 

๓๗. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวข้าราชการพลเรือน 
และเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓๘. พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๓๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติรัฐมนตรี 
๔๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างเวลาที่ใช้

บทบัญญัติเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔๑. พระราชบัญญัติเทียบตำแหน่งรัฐมนตรีกับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔๒. พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔๓. พระราชบัญญัติยกเลิกการปรับไหมตามศักดินา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔๔. พระราชบัญญัติยกเลิกการประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ลงวันที่  
๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ เรือ่ง งดรับพิจารณาเรื่องราวขอรบัอนุญาตสิทธิตรวจหา 
และทำเหมืองแร่ดีบุก พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔๕. พระราชบัญญัติอากรแสตมป์ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔๖. พระราชบัญญัติเก็บภาษีไม้ขีดไฟซึ่งทำในพระราชอาณาเขตต์แก้ไขเพ่ิมเติม  
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔๗. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔๘. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญทหารแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔๙. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพลเรือนแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๕๐. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๕๑. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๕๒. พระราชบัญญัติโอนการปกครองอำเภอหนองจอกมาขึ้นจังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๕๓. พระราชบัญญัติรถยนต์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 



กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๓๒ 

๕๔. พระราชบัญญัติรถลากแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๕๕. พระราชบัญญัติภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๕๖. พระราชบัญญัติโอนการปกครองอำเภอหนองจอกมาขึ้นจังหวัดพระนคร  
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดเครื่องแบบทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๓. พระราชกำหนดพระราชอภัยโทษ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔. พระราชกำหนดอภัยโทษในโอกาสที่ประเทศสยามได้มีธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน 
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พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการทำพินัยกรรม์ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๕  
๕. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ที่ริมถนนจักรวรรดิ์ ตอนถนนสำเพ็ง 

จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๖. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ที่ตรอกอิศรานุภาพ  
ตำบลบ่อนเจ๊สัวเนียม จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๗. พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำพุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๙. พระราชบัญญัติภาษีการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินภายในประเทศ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในบริเวณเพลิงไหม้ที่ตำบลบาลเมือง  
และตำบลท้ายบ้าน อำเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยธรรมนูญราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนเพ่ือทำถนนในจังหวัด
สมุทรปราการ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน เพ่ือตัดถนน 
ต่อจากถนนเพลินจิตต์ จังหวัดพระนคร ไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติล้อเลื่อนแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค่านา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๒๐. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ่ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนจาก พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค่าท่ีสวนในมณฑลนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๒๓. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร่ยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต้นตาลโตนด พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเว้นการเก็บเงินอากรค่านาบางท้องที่ในมณฑลอุดร 
และมณฑลนครราชสีมา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
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๒๘. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ที่ตำบลระหว่างคลองโอ่งอ่าง 
กับถนนจักรวรรดิ์ จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ตำบลป้อมปราบศัตรูพ่าย อำเภอสัมพนัธวงศ์ จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ตำบลตรอกเซียงกง อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๑. พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติควบคมุการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ที่ตำบลระหว่างถนนทรงสวัสดิ์ 
กับคลองถม สัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๓. พระราชบัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๔. พระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๕. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออกเพ่ือให้มี 
การเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๖. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติเก็บภาษีเครื่องขีดไฟซึ่งทำในพระราชอาณาเขตต์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๘. พระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลาหวงห้ามและจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างการชลประทาน
ในบริเวณเชียงรากน้อยและบางเหี้ย พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๙. พระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลาหวงห้ามและจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างการชลประทาน
แควสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๐. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค่าที่ไร่อ้อยแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๑. พระราชบัญญัติยกเว้นการเก็บเงินอากรค่านาสำหรับปี พ.ศ. ๒๔๗๔ จากเจ้าของนา 
บางรายในตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบาง ตำบลกระเสียว และตำบลหนองโพ  
อำเภอนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๒. พระราชบัญญัติการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๔๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ฉะบับที่ ๒ 

๔๓. พระราชบัญญัติเก็บเงินรัชชูปการในตำบลวังมหากร ตำบลสายลำโพง 
และตำบลพนมเศษ ท้องที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนที่ดินซึ่งเปน็สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลบางเมือง 
อำเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้สุขาภิบาลเมืองสมุทรปราการ 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๖. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๗. พระราชบัญญัติกำหนดอัตราเงินรัชชูปการในตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสลกนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนอำนาจบางอย่างซึ่งแต่ก่อนอยู่กับกระทรวงต่าง ๆ ให้มาอยู่กับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
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๕๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๕๑. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๕๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๕๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกำหนดหน้าที่รฐัมนตรีและตั้งคณะกรรมการกลาง
กลาโหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๕๔. พระราชบัญญัติเงินเดือนและค่าพาหนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๕๕. พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๕๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเศษ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๕๗. พระราชบัญญัติกำหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุม 
กิจการคา้ขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๕๘. พระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๕๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรมแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๖๐. พระราชบัญญัติเกบ็เงินอากรค่านาในตำบลวังมหากร ตำบลสายลำโพงและ 
ตำบลพนมเศษ ท้องที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๖๑. พระราชบัญญัติกำหนดเขตหวงห้ามและจัดซื้อที่ดินเพ่ือจัดสร้างการชลประทาน 
ในจังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๖๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๖๓. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๖๔. พระราชบัญญัติภาษีการธนาคารและการประกันภัย พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๖๕. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านา สำหรับ พ.ศ. ๒๔๗๔ ในตำบลต่าง ๆ ในท้องที่ 
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๖๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๖๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(ฉะบับที่ ๒) 

๖๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๖๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๗๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๗๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๗๒. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๗๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๗๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๗๕. พระราชบัญญัติอากรแสตมป์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๗๖. พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
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๗๗. พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ  
พุทธศกัราช ๒๔๗๖ 

๗๘. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวข้าราชการพลเรือน  
พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๗๙. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวข้าราชการพลเรือนและเพ่ิมเติม
พระราชกำหนดเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า พ.ศ. ๒๔๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘๐. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘๑. พระราชบัญญัติแก้ขอ้ความบางอย่างในพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักงานจัดหางาน  
พ.ศ. ๒๔๗๕ และพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๗๕ 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินอากาศแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘๓. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงดีบุก พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน เพ่ือขยาย 
และตัดถนนเชื่อมคมนาคมกรุงเทพ พระมหานครกับดอนเมือง และเพ่ือสร้างอนุสาวรีย์
ทหารปราบกบฏ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘๖. พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำการโดยสุจริตตามหนา้ทีใ่นการปราบกบฏ  
พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน เพ่ือทำสนามบิน 
และตัดถนนสำหรับการบินพลเรือนในจังหวัดพิษณุโลก พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘๙. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๙๐. พระราชบัญญัติการแพทย์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๙๑. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ที่ตำบลระหว่างถนนมิตรพันธ์ 
กับถนนสันติภาพ จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๙๒. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค่านา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๙๓. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ่ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๙๔. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๙๕. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนจาก พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๙๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๙๗. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร่ยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๙๘. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต้นตาลโตนด พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๙๙. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค่าสวนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
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๑๐๑. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๑๐)  
พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๐๒. พระราชบัญญัติยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหยุดการทำเหมืองแร่ดีบุก
ชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
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พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ที่ตำบลระหว่าง 
ถนนคลองถมจักรวรรดิ์ กับถนนสำเพ็ง จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๔. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ทีต่ำบลระหว่าง 
ถนนเจริญกรุง กับตรอกศาลเจ้าชิดเชียม้า จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๕. พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ. ๒๔๗๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๖. พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๘. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติลักษณะอทุธรณแ์ก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติลดบำนาญชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลถนนนครราชสีมาใต้ 
และตำบลวัดเบญจมบพิตร อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ให้กระทรวงกลาโหม 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินตำบลบางเมือง  
อำเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้สุขาภิบาลเมืองสมุทรปราการ  
พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง  
พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๐. พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาสำหรับ พ.ศ. ๒๔๗๕ ในตำบลต่าง ๆ ท้องที่ 
อำเภอราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๓. พระราชบัญญัติเกบ็เงินอากรค่านาในตำบลคลองขอมท้องที่อำเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค่านาในตำบลวังสำโรง ท้องที่อำเภอบางมูลนาค  
จังหวัดพิจิตร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๓๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค่านาในตำบลน้ำมวบ ท้องที่อำเภอบุญยืน จังหวัดน่าน 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๖. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินค่านา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๗. พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) 
๒๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๙. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓) 
๓๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ที่ถนนเจริญเวียง 
ตำบลเชิงสะพานสาทร อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติเข็มผู้แทนตำบล พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติเงินเดือนและค่าพาหนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติควบคุมการเหมืองฝายและพนัง พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิทีว่ัดหมื่นคอง ตำบลศรีภูมิ  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๔. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลให้กู้ยืมเงินแก่สุขาภิบาลหรือเทศบาล  
เพ่ือทำการไฟฟ้าและประปา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๕. พระราชบัญญัติทนายความ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) 
๔๘. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาชญาแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๕๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม แก้ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๕๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๕๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๕๓. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง แก้ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
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๔๐ 

๕๔. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๕๕. พระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๕๖. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๕๗. พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๕๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสำหรับเรือจับสัตว์น้ำสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๕๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิจับสัตว์น้ำในเขตจับสัตว์น้ำสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๖๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาชญาแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) 
๖๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๖๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓) 
๖๓. พระราชบัญญัติรถยนต์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๖๔. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๖๕. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๖๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(ฉะบับที่ ๒) 

๖๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(ฉะบับที่ ๓) 

๖๘. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓) 
๖๙. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
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พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) 
๒. พระราชบัญญัติรถยนต์ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ฉะบับที่ ๒ 

๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดทีอ่ำเภอสุโขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก  
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔. พระราชบัญญัติบำรุงกำลังทางเรือ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๔) 
๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณโรงทหาร กองพันทหารราบที่ ๔ 

ตำบลท่าพระจนัทร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลสามเสนใน  
อำเภอบางซื่อ จังหวัดพระนคร ให้กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๘. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๙. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร่ยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต้นตาลโตนด พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค่าท่ีสวนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติยกเลิกค่าธรรมเนียมอากรสวนจาก พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๕) 
๑๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

(ฉะบับที่ ๒) 
๑๘. พระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) 
๑๙. พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำรัตนโกสินทรศก ๑๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากร อนัเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียา แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค่านา พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) 
๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓) 
๒๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๒๗. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง แก้ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) 
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๒๘. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗  
(ฉะบับที่ ๒) 

๒๙. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗  
(ฉะบับที่ ๓) 

๓๐. พระราชบัญญัติจำกัดแร่ดีบุก แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๖) 
๓๖. พระราชบัญญัติแก้ไขวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓) 
๓๗. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(ฉะบับที่ ๓) 

๓๙. พระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) 
๔๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) 
๔๔. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๕. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ ๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติใหใ้ช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๗. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๘. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๙. พระราชบัญญัติควบคุมจำกัดยาง พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๕๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเศษ พ.ศ. ๒๔๗๖ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๕๑. พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๕๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๕๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๑๑) พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๕๔. พระราชบัญญัติโอนคลองเสือซ่อนเล็บ ตำบลบางด้วน อำเภอสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้กระทรวงกลาโหม 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอนคลองตาเหลือ ตำบลช่องนนทรีย์ อำเภอบ้านทะวาย  
จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้กรมรถไฟ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
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๔๓ 

๕๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงสำหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี  
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๕๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๕๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๕๙. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖๑. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖๒. พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการบังคับตามกติกาสันนิบาตชาติ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖๔. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖๖. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖๗. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖๙. พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการกรมเกษตรและการประมง  
กรมชลประทาน กรมท่ีดินและโลหกิจ กรมป่าไม้ และกรมสหกรณ์ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๗๐. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลให้กู้ยืมเงินแก่สุขาภิบาลหรือเทศบาล ๖ แห่ง  
เพ่ือทำการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๗๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงสำหรับหัวเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๗๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๗๓. พระราชบัญญัติรถยนต์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๗๔. พระราชบัญญัติฝิ่นแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๗๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิจับสัตว์น้ำในเขตจับสัตว์น้ำสยามแก้ไขเพ่ิมเติม  
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๗๖. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจำนวน พ.ศ. ๒๔๗๖ ในตำบลน้ำอ้อมและตำบลบัวแดง 
ท้องที่อำเภอหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๗๗. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกำหนดอาญาการกระทำผิดสัญญา ร.ศ. ๑๑๗ 
พุทธศักราช ๒๔๗๘  

๗๘. พระราชบัญญัติควบคุมการเหมืองฝายและพนังแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๗๙. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๘๐. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๘๑. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๘๒. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๘๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๘๔. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๘๕. พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๘๖. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๔๔ 

๘๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแปลงเงินกู้รายดอกเบี้ยร้อยละหก  
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๘๘. พระราชบัญญัติยกค่าภาษีอากรที่ค้างบางประเภท พุทธศักราช ๒๔๗๘  
๘๙. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ่ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๙๐. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๙๑. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร่ยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๙๒. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต้นตาลโตนด พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๙๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลลำภูญไชย  
อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ใหแ้ก่บริษัทบ้วนฮั่วเสงจำกัด พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๙๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางจากบ้านกล้วยถึงบ้านบางกะพี้ 
อำเภอบ้านเซ่า จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๙๕. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๙๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๙๗. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ ประจำปี พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉะบับที่ ๒) 
๙๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแปลงเงินกู้รายดอกเบี้ยร้อยละหก พ.ศ. ๒๔๗๘ 
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พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดโคก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอกรุงเก่า  
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๔. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลคลองตัน  
อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ให้แก่พระอโศกมนตรี (เรียม เศวตเศรณี)  
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๕. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินค่าที่สวนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖. พระราชบัญญัติหวงห้ามและควบคุมการโอนอสังหาริมทรัพย์บนเกาะพงัน  
และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๘. พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสรา้งทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค่านาในตำบลทับคล้อ ท้องที่อำเภอบางมูลนาค  
จังหวัดพิจิตร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพพริกไทยที่จะส่งออกนอกประเทศ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติการสร้างทาง พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉะบับที่ ๗) 
๑๕. พระราชบัญญัติจราจรทางบกแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตต์เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดมเหยงคณ์ ตำบลท่าระหัด อำเภอท่าพ่ีเลี้ยง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหมื่นคอง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านา จำนวน พ.ศ. ๒๔๗๗ ในตำบลวังศรีราช  
ตำบลป่าสะแก ท้องที่อำเภอเดินบางและตำบลกระเสียว ตำบลหนองโพ  
ท้องที่อำเภอนางบวช จงัหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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๔๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค่านาในตำบลคอหงษ์ ท้องที่อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๔. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติอากรแสตมป์ (ฉะบับที ่๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติจำกัดแร่ดีบุก (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๘. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉะบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๙. พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๐. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านา จำนวน พ.ศ. ๒๔๗๘ ในตำบลบางปลาร้า  
และตำบลบางตาเถร ท้องที่อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลบางคอแหลม  
อำเภอบ้านทะวาย จังหวัดพระนคร ให้แก่บริษัทสยามอินดัสตรีส์ จำกัด  
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๒. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีต้นตาลโตนด พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๕. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค่านา พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๖. พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินค่านา (ฉะบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๗. พระราชบัญญัติปันรายได้บำรุงเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๘. พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔๐. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลให้กู้ยืมเงินแก่เทศบาลเมืองสองแห่ง เพื่อทำการตัด 
และขยายถนนกับเพ่ือลงทุนหาผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔๓. พระราชบัญญัติคลังออมสิน (ฉะบับที ่๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔๔. พระราชบัญญัติเงินกู้เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดอัมรินทราราม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ให้แก่กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ตำบลป้อมปราบศัตรูพ่าย อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร  
ให้แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ ์พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลมะขามหย่ง  
อำเภอบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี ให้แก่นางสาวมอญ แซ่ตั๋น พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน 
จงัหวัดอุตรดิตถ์ ให้วัดมงคลนิมิตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างโรงพยาบาลโรคจิต จังหวัดลำปาง 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๕๐. พระราชบัญญัติการสำรวจสำมะโนครัว พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๕๑. พระราชบัญญัติภาพยนตร์ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างการชลประทาน แควสุพรรณบุรี 
พุทธศกัราช ๒๔๗๙ 

๕๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพฯ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๕๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครกรุงธนบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๕๕. พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๕๖. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม (ฉะบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๕๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสำหรับเรือจับสัตว์น้ำสยาม 
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๕๘. พระราชบัญญัติรักษาป่า (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๕๙. พระราชบัญญัติการสถิติพยากรณ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๖๐. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๖๑. พระราชบัญญัติบำรุงและรักษาพันธุ์ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๖๒. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๖๓. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๖๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือตัดและขยายถนน ตำบลสะแกกรัง  
อำเภอน้ำซึม จงัหวัดอุทัยธานี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลสะแกกรัง อำเภอน้ำซึม 
จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองอุทัยธานี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๖๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือตัดและขยายถนน ตำบลบ้านโป่ง  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๖๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๖๘. พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๖๙. พระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๗๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างถนนตอนเหนือกรุงเทพฯ  
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๗๑. กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
ควบคุมจำกัดยาง พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๖) 

๗๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๗๓. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๗๔. พระราชบัญญัติเกบ็เงินอากรค่านาในตำบลทุ่งเสลี่ยม ท้องที่อำเภอวังไม้ขอน  
จังหวัดสวรรคโลก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๗๕. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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๗๖. พระราชบัญญัติอากรแสตมป์ (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๗๗. พระราชบัญญัติควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๗๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน บริเวณคลังแสง  
ตำบลท่าพระจันทร์ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๗๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างไร่อ้อยตัวอย่าง ตำบลเกาะคา  
ตำบลศาลา ตำบลวังพรา้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๘๐. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๘๑. พระราชบัญญัติเก็บภาษีไม้ขีดไฟซึ่งทำในพระราชอาณาเขต (ฉะบับที่ ๓)  
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๘๒. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๘๓. พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร พทุธศักราช ๒๔๗๙ 

๘๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยียม 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๘๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตแดน 
ระหว่างสยาม และพม่า ตอนแม่น้ำปากจั่น พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๘๖. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉะบับที่ ๒) 
๘๗. พระราชบัญญัติลดพิกัดอัตราเงินอากรค่านา ในตำบลบ้านขอม ท้องที่อำเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๘๘. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค่านาในตำบลทุ่งลูกนก ท้องที่อำเภอกำแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๓. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉะบับที ่๗) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๔. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค่านา พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๕. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ่ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๖. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๗. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร่ยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๙. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติสอบสวนภาวะกรรมกร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินป่าช้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ตำบลปากเพรียว อำเภอปากเพรียว จังหวัดสระบุร ีให้แก่เทศบาลเมืองสระบุรี 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๕. พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม่สะเรียง ศาลแขวงแม่สอด ศาลแขวงตะกั่วป่า  
และศาลแขวงหลังสวน เป็นศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสำมะโนครัวและการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย  
คนย้ายตำบล (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๙. พระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๐. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๒. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๔. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง (ฉะบับที่ ๔) 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติกกักันผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวง จังหวัดสระบุรี  
สายจากหนองโดนถึงพระพุทธบาท พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๒๘. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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๕๐ 

๒๙. พระราชบัญญัติยกเลิกและโอนกิจการของสภาจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก
ให้แก่เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายนครสวรรค์ กำแพงเพ็ชร์ 
ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ ๕,๘๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๐,๐๐๐ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายดอนเมือง - สระบุรี  
- ลพบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างการชลประทานแควสุพรรณบุรี 
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๓. พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๕. พระราชบัญญัติควบคุมจำกัดยาง (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๖. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๓๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสำหรับแต่งงานคนต่างประเทศในกรุงสยาม  
ร.ศ. ๑๑๖ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๓๙. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจำนวน พ.ศ. ๒๔๗๘ ในตำบลต่าง ๆ รวม ๒๐ ตำบล 
ท้องที่อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือจัดสร้างการชลประทานในจังหวัดลำปาง 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๑. พระราชบัญญัติภาษีการค้า (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลระแหง  
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้แก่นายเฉีย แซ่หลิม พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๔. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างท่าเรือกรุงเทพ ฯ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๖. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ตำบลเจ้าพระยาภาณุวงศ์ อำเภอบางยี่เรือ จังหวัดธนบุรี ให้แก่นางสาวลับ แสงชูโต 
นางสาวหลง แสงชูโต และนางสาวยิ้ม แสงชูโต พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๘. พระราชบัญญัติภาษีการค้า (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๕๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบยุวชน พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๕๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๕๒. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจำนวน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในตำบลบางปลาร้า  
ตำบลบางตาเถร ท้องที่อำเภอสองพ่ีน้องและตำบลหนองโพ อำเภอนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
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๕๑ 

๕๓. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านา จำนวน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในตำบลต่าง ๆ รวม ๙ ตำบล 
ท้องที่อำเภอกรงุเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๕๔. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญทหาร (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๕๕. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๕๖. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติลดบำนาญชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๕๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลช้างม่อย  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นายกิมไส้ นิ่มเส็งเฮง พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๕๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหารมิทรพัย์ เพ่ือสร้างสถานีวิทยุ อำเภอพระโขนง  
จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๖๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรพัย์อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร  
และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๖๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างการชลประทานในจังหวัดนครนายก 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๖๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามกับแซนซีบาร์ 
และเกาะซอลอมอนในอารักขาของอังกฤษ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๖๓. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศกัราช ๒๔๘๐ 

๖๔. พระราชบัญญัติควบคุมการเหมืองฝายและพนัง (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๖๕. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๖๖. พระราชบัญญัติควบคุมการทำยางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๖๗. พระราชบัญญัติเงินเดือนและค่าพาหนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉะบับที่ ๓) 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๖๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือจัดสร้างสถานีทดลองการเกษตรกลาง 
จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๖๙. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร่ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๗๐. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๗๑. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๗๒. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคาร พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๗๓. พระราชบัญญัติป้องกันการค้ากำไรเกินควร พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๗๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดไผ่ล้อม ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอปากน้ำโพ 
จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๗๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดสารพัดนึกและที่วัดกุรัตน์ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่กระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๗๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดเหนือท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบล  
จงัหวัดอุบลราชธานี ให้แก่สภากาชาดสยาม พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๗๗. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
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๕๒ 

๗๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๗๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๘๐. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๘๐ (ฉะบับที ่๒) 
๘๑. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๘๐ (ฉะบับที่ ๒) 
๘๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๘๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๘๔. พระราชบัญญัติให้ตำรวจภูธรมีอำนาจเปรียบเทียบคดีอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๘๕. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงมีนบุรี เป็นศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๘๖. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๘๗. พระราชบัญญัติยกเว้นการเก็บเงินอากรค่านาในตำบลนายางกลัก อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๘๘. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจำนวน พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในตำบลทรายมูล  
และตำบลบางลูกเสือท้องที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๘๙. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค่านา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๙๐. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ่ พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๙๑. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค่าที่ไร่อ้อยพุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๙๒. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร่ยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
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พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติยศตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีเป็นผู้ออกเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคมในเขตที่ดินหวงห้ามในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ฉะบับที่ ๒)  
พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายห้วยยอด – กระบี่  
- พังงา เฉพาะตอนจากหลักกิโลเมตรที่ ๗๒ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๐ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๖. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที ่๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๗. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๘. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ  
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ (ฉะบับที ่๔) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
พุทธศกัราช ๒๔๘๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างการชลประทาน ในจังหวัดลำปาง 
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเศษ พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๙. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบะบที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๐. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉะบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๒. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงกบินทร์บุรีเป็นศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๓. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติทนายความ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติขนานนามสกุล (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
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๒๘. พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างสถานีทดลองการเกษตรกลาง 
จังหวัดพระนคร (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างสถานีวิทยุ จงัหวัดนนทบุรี  
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอดุสิต อำเภอบางกะปิ  
จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๒. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๓. พระราชบัญญัติเกลือ พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างโรงพยาบาลโรคจิต จังหวัดนนทบุรี 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายเพชรบูรณ์ - หล่มสัก  
- หล่มเก่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายห้วยยอด - กระบี่  
- พังงา ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๙๔.๗๐๐  
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินทางหลวงตำบลศิริราชพยาบาล จังหวัดธนบุรี ให้แก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๔๐. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๔๑. พระราชบัญญัติงบประมาณพิเศษระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
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พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยนามประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

 
พระราชบญัญัติ 

๑. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓. พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๔. พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๕. พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๖. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีบ้านอยู่เองในเขตเทศบาลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๗. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๘. พระราชบัญญัติกาชาด พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท
ชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และโอนคดีที่เก่ียวกับคนในบังคับอังกฤษ 
และคนในสังกัดชาติฝรั่งเศสไปยังศาลธรรมดา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติเรือสยาม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉะบับที ่๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉะบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพ่ือเกษตรกร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดการกูเ้งินในประเทศเพ่ืออุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๑๙. พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพ่ือเทศบาลและการบำรุงท้องที่ 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๐. พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๒. พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๓. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติชื่อถิ่นกำเนิดเหล้าองุ่นโปรตุเกส พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินและที่วัดร้อง 
ภายในกำแพง เมืองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ให้กระทรวงการคลัง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
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๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างสถานีวิทยุ 
อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติธง (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลบุ่ง อำเภอบุ่ง 
จังหวัดอุบลราชธานี ให้วัดหนองเม็กและโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหนองเม็ก ตำบลบุ่ง อำเภอบุ่ง 
จังหวัดอุบลราชธานี ให้กระทรวงการคลัง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและท่ีธรณีสงฆ์ของวัดหน้าพระธาตุ วัดเงิน  
วัดไก่เตีย้ (ร้าง) และวัดทอง อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ให้แก่กระทรวง 
เศรษฐการ พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนทีดิ่นซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลท่าประดู่  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่กรมโยธาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตำบลท่าประดู่ 
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่เทศบาลเมืองระยอง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัดสระบุรี 
สายปากเข้าสาร - พระพุทธฉาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายชุมพร - ระนอง  
ตอนกระบุรี - ระนอง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๓๐.๐๐๐ 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างถนนต่อจากถนนทรงวาด 
จดแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลสัมพนัธวงศ์ (ข้างศาลจ้าวแม่ทับทิม) อำเภอสัมพันธวงศ์ 
จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายหนองแค - บ้านภาชี 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายนครศรีธรรมราช - ปากพนัง 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายลพบุรี - สิงห์บุรี  
- ชัยนาท - อุทัยธานี ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที ่๓๐.๐๐๐ 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวง สายอยุธยา - นครนายก  
- ปราจีนบุรี ตอนปราจีนบุรี - นครนายก - หนองแค ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐  
ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๖๓.๒๑๘ พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๓๙. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๔๐. พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๔๑. พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ (ฉะบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

๔๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างท่าเรือกรุงเทพ ฯ (ฉะบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
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๕๗ 

๔๔. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร  
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดท้ายเมือง ตำบลบางกระสอ  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่กระทรวงเศรษฐการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลตลาดสถานีบัวใหญ่ 
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่นายกำเท้ง กับพวก พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๔๘. พระราชบัญญัติป้องกันภัยทางอากาศ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๔๙. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๕๐. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณพิเศษ พุทธศักราช ๒๔๘๒ เพิ่มเติม 

๕๑. พระราชบัญญัติงบประมาณพิเศษ พุทธศักราช ๒๔๘๒ เพิ่มเติม 

๕๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๔๘๒ – ๒๔๘๓ 

๕๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๒ 

๕๔. พระราชบัญญัติการพนัน (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๕๕. พระราชบัญญัติเงินเดือนและค่าพาหนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉะบับที่ ๔) 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๕๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๕๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๕๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๕๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๖๐. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๖๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๖๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๖๓. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีเรือและภาษียานพาหนะในเขตเทศบาลบางแห่ง 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๖๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานธนาคารชาติไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๖๕. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๖๖. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๖๗. พระราชบัญญัติการสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อประโยชน์แห่งครัวเรือน  
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๖๘. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร  
ซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๖๙. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๗๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๗๑. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๗๒. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
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๕๘ 

๗๓. พระราชบัญญัติจังกอบในเขตจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก (ฉะบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๗๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงร้าน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๗๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๗๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างอาคารดำเนินการตามแผนผังเมือง  
ณ บริเวณถนนราชดำเนิน จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๗๗. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๗๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบยุวชน (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๗๙. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๘๐. พระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๘๑. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๘๒. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๘๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๘๔. พระราชบัญญัติการบัญชี พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๘๕. พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๘๖. พระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๘๗. พระราชบัญญัติให้ทรัพย์สินกองเสือป่าตกเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๘๘. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๘๙. พระราชบัญญัติไพ่ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๙๐. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๙๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๙๒. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๙๓. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๙๔. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉะบับที ่๓) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๙๕. พระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๙๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสรา้งทางหลวงสายชัยนาท-บ้านตาคลี 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๙๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายชุมพร-ระนอง  
ตอนกระบุรี -ระนอง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๓๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๕๗.๒๘๗ 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๙๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร  
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
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๕๙ 

๙๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายลพบุรี-สิงห์บุรี-ชัยนาท 
-อุทัยธานี ระหว่างหลักกิโลเมตรที ่๓๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๘๐.๐๐๐  
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายเกาะคา-เถิน  
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๒.๑๐๐ ถึงหลักกโิลเมตรที่ ๑๐๐.๐๗๕ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตำบลสัมพันธวงศ์ 
อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ให้วัดสัมพันธวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๑๐๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินชื่อ ตันหยงกาเมง ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ตำบลอาซ่อง อำเภอรามันห์ จังหวัดยะลา ให้แก่ราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติโอนคลองมักกะสัน ตำบลมักกะสัน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร  
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้กรมรถไฟ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๑๐๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือจัดสร้างการชลประทานแควสุพรรณบุรี 
(ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
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พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมว่าด้วยบทฉะเพาะกาล พ.ศ. ๒๔๘๓ 

 
พระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๒. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงเบตงเป็นศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขยายทางหลวงสายกรุงเทพ ฯ - ดอนเมือง 
ในทอ้งที่ตำบลหลักสี่ อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนคร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่นางหวันหนิ อาศหาญ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๖. พระราชบัญญัติปีปฏิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๘. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินรชัชูปการที่ค้าง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๙. พระราชบัญญัติวิทยุการสื่อสาร (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉะบับที่ ๗) พุทธศกัราช ๒๔๘๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตแดน 
ระหว่างประเทศไทย และ พม่าตอนแมน่้ำสาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๔๘๒ – ๒๔๘๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๔๘๒ – ๒๔๘๓ 

๑๔. พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๖. พระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกำหนดการยิงสลูต ร.ศ. ๑๓๑ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติธง (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๒๐. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติบำรุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวง ๕ สาย  
ในจังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี และจังหวัดนนทบุรี พทุธศักราช ๒๔๘๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายธบุรี - นครปฐม 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
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๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงจากตำบลบางกะพี้  
อำเภอบ้านหมี่ ถึงอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควป่าสัก  
ในทางหลวงสายวังน้อย - อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๒๖. พระราชบัญญัติทนายความ (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๒๗. พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉะบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลบ่อยาง 
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้แก่เทศบาลเมืองสงขลา พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างการชลประทานในจังหวัดนครนายก 
และจงัหวัดปราจีนบุรี (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างสุขศาลาและที่ว่าการอำเภอบางเขน 
ตำบลกูบแดง อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓๒. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดควบคุมการติดต่อกับต่างประเทศ  
พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดเจริญสุขาราม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคณฑี 
จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่กระทรวงเกษตราธิการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตแดน 
ระหว่างประเทศไทย และพม่า ตอนแม่น้ำรวก พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓๗. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพพริกไทยทีจ่ะส่งออกนอกประเทศ 
พ.ศ. ๒๔๗๘ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ตำบลป้อมปราบศัตรูพ่าย อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร  
ให้แก่คุณหญิงสร้อยชวกิจบรรหาร และนางพุก จันทนบุบผา พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๑. พระราชบัญญัติยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมายรับราชการ กับขาดหนีราชการทหาร
และตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๒. พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๓. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๔. พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๖. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์  
พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
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๔๗. พระราชบัญญัติโอนคูระหว่างถนนรองเมือง ซอย ๒ และ ๓ ตำบลถนนรองเมือง  
อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติแก่แผ่นดินให้กรมรถไฟ  
พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่หลวงราชกิจวรเดช พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔๙. พระราชบัญญัติป้องกันการค้ากำไรเกินควร (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๕๐. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๕๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝ่ายสรรพากรเฉพาะกาล  
เนื่องจากพระราชบัญญัติปีปฏิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดควบคุมการติดต่อกับต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๒. พระราชกำหนดควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. ๒๔๘๓ 
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พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติกูเ้งินช่วยชาติ พุทธศกัราช ๒๔๘๓ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๓. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๔. พระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๕. พระราชบัญญัติควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๖. พระราชบัญญัติบำรุงพืช พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๗. พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๘. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขยายทางหลวงสายชุมพร - ปากน้ำ 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรพัย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายธนบุรี - นครปฐม 
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๔๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๔๙.๐๓๕ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงประชาธิปัตย์ตอนตาก - เถิน 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขยายทางหลวงจากทางแยกหัวหิน  
ถึงตลาดท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลบางเมือง  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แกน่ายพันตรีประยูร สุคนธทรัพย์  
พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๔. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดจัดตั้งศาลพิเศษเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดี 
ความผิดฐานขบถภายนอกพระราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยศทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดเหรียญกล้าหาญ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดเหรียญช่วยราชการเขตภายใน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดควบคุมและดำเนินงานภารธุระ 
การทำเหมืองแร่ทองคำ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดเขตหวงหา้มคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
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๒๔. พระราชบัญญัติจัดการปกครองดินแดนที่ประเทศไทยได้คืนจากประเทศฝรั่งเศส 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๒๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายบังคับในเขตท้องที่บางแห่งในดินแดนที่ประเทศไทย
ได้คืนจากประเทศฝรั่งเศส พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๒๖. พระราชบัญญัติวางระเบียบการเข้าไปในเขตท้องที่บางแห่งในดินแดนที่ประเทศไทย 
ได้คืนจากประเทศฝรั่งเศส พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๒๗. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม ฉะบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๒๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำและสิทธิของบุคคลซึ่งได้เกิดข้ึนหรือมีอยู่ก่อน 
ในดินแดนที่ประเทศไทยได้คืนจากประเทศฝรั่งเศส พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๒๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดลานช้าง ศาลจังหวัดนครจัมปาศักดิ์ ศาลจังหวัด 
พิบูลสงคราม และศาลจังหวัดพระตะบอง พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงหรือกรม 
ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับที่ ๓) 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓๕. พระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓๖. พระราชบัญญัติจำกัดสิทธิคนไทยผู้กระทำการอันเป็นภัยแก่ชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓๗. พระราชบัญญัติช่วยอาชีพและวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓๘. พระราชบัญญัติกำหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
ค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉะบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลพระลับ 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้แก่นายอับดุลวาฮิบ นายอาวัลคาน  
และนายปุเลน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๔๐. พระราชบัญญัติเก็บภาษีไม้ขีดไฟซึ่งทำในพระราชอาณาเขต (ฉะบับที่ ๔)  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๔๑. พระราชบัญญัติจัดหางานให้ผู้ไรอ้าชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๔๒. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๔๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๔๔. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณให้แก่กระทรวงหรือกรมซ่ึงได้มีการปรับปรุงใหม่ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๔๕. พระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลาชำระเงินช่วยการประถมศึกษาจำนวน  
พุทธศักราช ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔ สำหรับบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบางจังหวัด 
และบุคคลบางจำพวก พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
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๔๖. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๔๗. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคา่ภาคหลวงดีบุก (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๔๘. พระราชบัญญัติใหป้ระกาศใช้กฎหมายบางฉบับโดยพระราชกฤษฎีกา  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๔๙. พระราชบัญญัติคันนาและคูนา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายบางซ่อน  
- สะพานพระราม ๖ - บางกอกน้อย เชื่อมทางหลวงสายธนบุรี - นครปฐม  
และถนนอิสระภาพ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวง สายฉะเชิงเทรา - ปราจีนบุรี 
ตอนจากอำเภอเมืองปราจีนบุรี ถึงบ้านโคกมอญ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๐ ถึง  
หลักกิโลเมตรที่ ๒๕ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงประชาธิปัตย์ ตอนชัยนาท  
- นครสวรรค์ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๘๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๔.๘๔๑ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรพัย์ เพ่ือสร้างทางหลวงประชาธิปัตย์  
ตอนนครสวรรค์ - กำแพงเพชร ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ ๒๐.๐๐๐ ถึง 
หลักกิโลเมตรที่ ๖๙.๖๗๔ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา  
ในทางหลวงประชาธิปัตย์ ตอนชัยนาท - นครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ ระหว่าง 
หลักกิโลเมตรที่ ๑๓๓.๗๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๔.๘๔๑ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉะบับที่ ๒)  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๖. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๗. พระราชบัญญัติยกเว้นการเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางประเภท  
ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลปากคลองบางปลากด 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๕๙. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญทหาร (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๖๐. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๖๑. พระราชบัญญัติป้องกันการค้ากำไรเกินควร (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๖๒. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๖๓. พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉะบับที ่๗) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๖๔. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุร ีพุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๖๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขยายทางร่วมถนนพญาไท ถนนราชวิถี  
และถนนประชาธิปัตย์ ในท้องที่อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๖๖. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
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๖๗. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๖๘. พระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช ๒๔๘๔ 

๖๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๗๐. พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการกรรมกร พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๗๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนคนขับรถราง  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๗๒. พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๗๓. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๗๔. พระราชบัญญัติรถจ้าง (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๗๕. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๗๖. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉะบับที่ ๓)  
พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 

๗๗. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง (ฉะบับที่ ๕) 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๗๘. พระราชบัญญัติรถลาก (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๗๙. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉะบับที่ ๑๑) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๘๐. พระราชบัญญัติเครื่องขัดติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องยิ่งมหาจักรี 
บรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๘๑. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๘๒. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๘๓. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๘๔. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๘๕. พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๘๖. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๘๗. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๘๘. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ทังสะเตน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๘๙. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงดีบุก (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๙๐. พระราชบัญญัติให้อำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๙๑. พระราชบัญญัติมอบอำนาจให้รัฐบาลในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๙๒. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม ฉะบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๙๓. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ฉะบับที่ ๒ 

๙๔. พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๙๕. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๙๖. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๙๗. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๙๘. พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
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๙๙. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจำพวก 
ในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๐๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนคร  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครจัมปาศักดิ์ จังหวัดพิบูลสงคราม 
และจังหวัดพระตะบอง พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๐๔. พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๐๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงประชาธิปัตย์ ตอนสระบุรี  
- ลพบุรี เชื่อมกับตอนลพบุรี - สิงห์บุรี ในท้องที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๐๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางแยกจากทางหลวงสายวังน้อย  
- อยุธยาถึงสถานีรถไฟอยุธยาในท้องที่อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๐๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ฉะบับที่ ๓ 

๑๐๙. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 
พระราชกำหนด 

 

๑. พระราชกำหนดกำหนดเขตต์หวงห้ามคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๔. พระราชกำหนดจดัตั้งศาลพิเศษเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานขบถภายนอก
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

๕. พระราชกำหนดเหรียญกล้าหาญ พุทธศักราช ๒๔๘๔  
๖. พระราชกำหนดเหรียญช่วยราชการเขตต์ภายใน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๗. พระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
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พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รถัธัมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

 
พระราชบัญญัติ 

๑. พระราชบัญญัติกาชาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๒. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๓. พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔. พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕. พระราชบัญญัติการพะนัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๖. พระราชบัญญัติการพิมพ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๗. พระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๘. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๙. พระราชบัญญัติกำหนดและขยายเขตสาลจังหวัดบางสาล พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๑๐. พระราชบัญญัติกู้เงินไนประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๑. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือความม่ันคงแห่งเงินตราและการอ่ืนๆ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๑๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวนรัสดากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวนรัสดากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเหรียนชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเหรียนกล้าหาน พ.ศ.๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเหรียนช่วยราชการเขตต์ภายใน  
พ.ศ. ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเหรียนช่วยราชการเขตพายไน  
พ.ศ. ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเหรียนชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๔  
พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลาอยู่ไนตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราสดร 
พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติไข้จับสั่น พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมการได้มาซึ่งที่ดินโดยห้างหุ้นส่วนและบริสัทจำกัดเพ่ือค้ากำไร 

พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ 
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๒๔. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกะทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุก 
แห่งสาธารนะชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๒๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๒๗. พระราชบัญญัติงบประมานประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติงบประมานเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติเงินช่วยชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๓๐. พระราชบัญญัติเงินช่วยชาติในภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๓๒. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๓๓. พระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๓๖. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๓๗. พระราชบัญญัติช่วยอาชีพและวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๓๘. พระราชบัญญัติทง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๓๙. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔๐. พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔๑. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔๒. พระราชบัญญัติบำรงุวัธนธัมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔๓. พระราชบัญญัติบำรุงวัธนธัมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔๔. พระราชบัญญัติบำเหน็ดบำนานข้าราชการฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔๕. พระราชบัญญัติบำเหน็ดบำนานข้าราชการฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔๖. พระราชบัญญัติบำเหน็ดบำนานทหาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔๗. พระราชบัญญัติบำเหน็ดบำนานทหาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔๘. พระราชบัญญัติปรบัปรุงกะซวงทบวงกรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทบวงกรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทบวงกรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทะบวงกรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕๒. พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕๓. พระราชบัญญัติพาสีการซื้อน้ำตาล พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕๔. พระราชบัญญัติพาสีชั้นไน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕๕. พระราชบัญญัติพาสีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕๖. พระราชบัญญัติมอบอำนาดไหร้ัถบาลไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕๗. พระราชบัญญัติมอบอำนาดไห้รัถบาลไนภาวะคับขัน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕๘. พระราชบัญญัติมอบอำนาดไห้รัถบาลไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕๙. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บพาสีอากรที่ค้างชำระบางประเภท พ.ศ. ๒๔๘๕ 
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๖๐. พระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติบางบทแห่งกดหมายที่ใช้บังคบัเกีย่วฉเพาะดินแดน 
ทีป่ระเทศไทยได้คืนจากประเทศฝรั่งเสส พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๖๑. พระราชบัญญัติยกเลิกอำนาดและหน้าที่ข้าหลวงพิเสส จัดแบ่งที่ดินตาม 
พระราชกริสดีกากำหนดการแบ่งที่ดินในอำเภอบางบ่อ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
และบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา ไห้แก่ราสดร พ.ศ.๒๔๗๓ ฉเพาะไนท้องที่บางแห่ง  
ในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเซา พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๖๒. พระราชบัญญัติยสทหาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๖๓. พระราชบัญญัติยุบและรวมการปกครองบางจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๖๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๖๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๖๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๖๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๖๘. พระราชบัญญัติราชบันดิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๖๙. พระราชบัญญัติวัธนธัมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๗๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกาสบัญชีรายงานหรือสถิติต่างๆ ไนภาวะคับขัน  

พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๗๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยชนสัตรูและทรัพย์สินของชนศตัร ูพ.ศ. ๒๔๘๕ 
๗๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยชนสัตรูและทรัพย์สินของชนสัตรู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๗๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยชนสัตรูและทรัพย์สินของชนสัตรู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๗๔. พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๗๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่ตำบนลาดยาว อำเพอบางเขน  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๗๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่ตำบลถนนพญาไทและตำบลสามเสนไน 

อำเพอดุสิต จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๗๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเพอบางเขน  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๗๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขยายทางหลวงสายนนทบุรี - ปากเกร็ด 

ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๖.๖๗๘ ไนท้องที่ 
อำเพอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๗๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขยายทางหลวงสายวังน้อย - อยุธยา 
ไนท้องที่จังหวัดพระนครสรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๘๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขยายสถานีวิทยุหลักสี่ จังหวัดพระนคร  
พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๘๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางแยกจากทางหลวงประชาธิปัตย์  
ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๗.๙๙๐ ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไนท้องที่อำเพอพยุหะคีรี  
จงัหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
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๘๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางแยกจากทางหลวงสายฉะเชิงเซา  
- ชลบุรี - ระยอง และสะพานข้ามแม่น้ำระยอง ไนท้องที่อำเพอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๘๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางแยกจากทางหลวงสายบางปะกง - 
ชลบุรีตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓.๔๓๙ เข้าจังหวัดชลบุรีไนท้องที่อำเพอเมืองชลบุรี  
จงัหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๘๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงจากบ่อยางอัสฟั้ลต์เชื่อม 
ทางหลวงสายเชียงไหม่ - ฝางไนท้องที่อำเพอฝาง จังหวัดเชียงไหม่ พ.ศ..๒๔๘๕ 

๘๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงในอำเภอหล่มเก่า  
จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๘๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงประชาธิปัตย์ตอนขานุ  
- กำแพงเพ็ชร์ - ตาก ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๘๐.๐๐๐  
และระหว่างหลักกิโลเมตรที ่๙๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๑๑.๐๔๗ พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๘๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงสายคลองแงะ - นาทวี  
โคกโพธิ์ ไนท้องที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๘๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรพัย์เพ่ือส้างทางหลวงสายเชียงไหม่ - ฝาง  
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๔๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๕๒.๐๐๐ ไนท้องที่ 
จังหวัดเชียงไหม่ พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๘๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงสายทุ่งสง - ห้วยยอด  
ไนท้องที่จังหวัดนครสรีธัมราชและจังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๙๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงสายหาดไหย่ - รัตภูมิ  
ไนท้องทีจ่ังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๙๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงสายอำเพอทุ่งสง  
- สนามบินทุ่งชน ไนท้องที่อำเพอทุ่งสง จังหวัดนครสรีธัมราช พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๙๒. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องไนการรบ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๙๓. พระราชบัญญัติสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๙๔. พระราชบัญญัติเหรียนจักรมาลาและเหรียนจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๙๕. พระราชบัญญัติเหรียนดุสดีมาลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๙๖. พระราชบัญญัติไห้อำนาดเจ้าหน้าที่ไนการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืน 

และการกำหนดเงินค่าทำขวันไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๙๗. พระราชบัญญัติไห้อำนาดเจ้าหน้าที่ไนการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืน 

และการกำหนดเงินค่าทำขวัน ไนภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๙๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมกดอัยการสึก พ.ศ. ๒๔๕๗  

พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๙๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุง  

กะซวงทบวงกรม พ.ศ. ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
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๑๐๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดควบคุมการอุสาหกัมกะดาดและการค้ากะดาด  
พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดจัดส้างนครหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๑๐๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดวินัยข้าราชการบำนาน พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๑๐๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดโอนอำนาดและหน้าที่เก่ียวกับราชการ 

ของกะซวงหรือกรม ซึ่งได้มีการปรับปรุงไหม่ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ธรนีสงค์ วัดสุทธจินดา ตำบนปรุไหย่  

อำเพอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไห้แก่นายพุ่ม นิ่มไหม่ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ธรนีสงค์ วัดหนองน้ำไส ตำบลหนองกบ กิ่งอำเพอ  

หนองแซง จังหวัดสระบุรี ไห้แก่วัดหนองทางบุญ ตำบลหนองกบ กิ่งอำเพอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๐๖. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ธรนีสงค์วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเพอเมืองลพบุรี  
จงัหวัดลพบุรี ไห้แก่กรมรถไฟ พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ธรนีสงค์วัดมักกะสัน ตำบนถนนพญาไท อำเพอดุสิต 
จังหวัดพระนคร ไห้แก่กรมรถไฟ พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดบางธรนี ตำบนบางกะสอ อำเพอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 

๑๐๙. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดหายโสก ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย ไห้แก่เทสบาลเมืองหนองคาย พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๑๐. พระราชบัญญัติโอนคลองไผ่สิงห์โตระหว่างถนนราชดำหริ กับถนนสนามม้า  
ตำบนปทุมวัน อำเพอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ซึ่งเปนสาธารนะสมบัติของแผ่นดิน  
ไห้แก่สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๑๑. พระราชบัญญัติโอนเงินไนงบประมานเนื่องจากการปรับปรุงกะซวงทบวงกรมไหม่  
พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๑๑๒. พระราชบัญญัติโอนเงินไนงบประมานประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๑๑๓. พระราชบัญญัติโอนอำนาดและหน้าที่เนื่องจากการปรับปรุงกะซวงทบวงกรมไหม่  

พ.ศ. ๒๔๘๕ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมกดอัยการสึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทบวงกรม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๓. พระราชกำหนดควบคุมการอุตสาหกัมกะดาดและการค้ากะดาด พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๔. พระราชกำหนดจัดส้างนครหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๕. พระราชกำหนดวินัยข้าราชการบำนาญ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๖. พระราชกำหนดโอนอำนาดและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกะซวงหรือกรม 

ซึ่งได้มีการปรับปรุงไหม่ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
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๗๓ 

พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติกำหนดการจ่ายเงินช่วยบำรุงท้องที่ไนภาวะสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๓. พระราชบัญญัติควบคุมการรื้อถอนอาคารเสิมเหล็กไนภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔. พระราชบัญญัติควบคุมการอุสาหกัมกะดาดและการค้ากะดาด พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๕. พระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าไนภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๖. พระราชบัญญัติควบคุมเครดิตไนภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งที่ใช้เพ่ือสาธารนะประโยชน์ไนภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบกัมการสภาวัธนธัมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๙. พระราชบัญญัติงบประมานประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๐. พระราชบัญญัติงบประมานเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๑. พระราชบัญญัติเงินช่วยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกะซวงกลาโหม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๓. พระราชบัญญัติจุลาลงกรน์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๔. พระราชบัญญัติจลุาลงกรน์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๕. พระราชบัญญัติที่ดินไนส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๖. พระราชบัญญัติเทสบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๗. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการสหะกรน์ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๘. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปถม 

พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๒๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดลานช้าง จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย  

พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๒๑. พระราชบัญญัติพาสีชั้นไน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๒๒. พระราชบัญญัติพาสีซีเมนต์ซึ่งทำไนพระราชอานาเขต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๒๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราสุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๒๔. พระราชบัญญัติพืชกะท่อม พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๒๕. พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๒๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๒๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยสาตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยสาตร พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๓๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธัมสาตรและการเมือง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๓๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสิลปากร พ.ศ. ๒๔๘๖ 
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๓๒. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดควบคุมเครดิตไนภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๖  
พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกกดหมายว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้มีตำแหน่งเฝ้า พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกอำนาดและหน้าที่ดะโต๊ะยุตติธัม ไนการพิจารนาพิพากสาคดี  

พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๓๕. พระราชบัญญัติยานัด พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๓๖. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๓๗. พระราชบัญญัติยุวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๓๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการไนดินแดนที่กองทัพไทยปกครอง พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔๐. พระราชบัญญัติโรคเรื้อน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔๑. พระราชบัญญัติลักสนะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔๒. พระราชบัญญัติวัธนธัมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน สิลปวัตถุ โบรานวัตถุ และการพิพิธภันท์แห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จดทเบียนสิทธิและนิติกัมเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ตามประมวนกดหมายแพ่งและพานิช พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการเก็บค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักงานจัดหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขยายทางหลวงประชาธิปัตย์ ตอนลำปาง - 

เชียงราย ไนท้องที่ตำบนบ้านต้ำ อำเพอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่กิ่งอำเพอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่ตำบนบางนา อำเพอพระโขนง 

และตำบนสำโรงไต้ อำเพอพระประแดง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่ตำบนลาดยาว อำเพอบางเขน  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่ตำบนวัดชนะสงคราม อำเพอ 

พระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่อำเพอบางกอกน้อย และกิ่งอำเพอ 

บางกอกไหย่ จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่อำเพอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี  

พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่อำเพอบางกะปิ จังหวัดพระนคร  

พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๕๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่อำเพอบางเขน จังหวัดพระนคร  

พ.ศ. ๒๔๘๖ (รวม ๔ ฉบับ) 
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๕๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขยายเขตท่าเรือกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๕๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขยายตรอกจันท ไนท้องที่ตำบน 

บางคอแหลม อำเพอยานนาวา จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๕๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขยายทางหลวงประชาธิปัตย์ 

ตอนดอนเมือง - สระบุรี ไนท้องที่จังหวัดพระนคร จังหวัดปทมุธานี  
จังหวัดพระนครสรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๕๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางแยกจากทางหลวง 
สายหลักสี่ - ปากเกร็ด เข้าสนามบนิดอนเมือง ไนท้องที่อำเพอบางเขน จังหวัดพระนคร 
พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๖๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวง สายฉะเชิงเซา - ปราจีนบุรี  
ไนท้องที่อำเพอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๖๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงริมคลองวัดเทพธิดาฝั่งเหนือ 
จากถนนอัสดางค์ถึงถนนบ้านตะนาว ไนท้องที่อำเพอพระนคร จังหวัดพระนคร  
พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๖๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงสายปทุมธานี - คลองรังสิต  
ไนท้องที่จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๖๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงสายสระบุร ี- เสาไห้ - ท่าหลวง 
- ท่าเรือ ไนท้องที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครสรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๖๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวนกดหมายอาญาทหาน  
พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๖๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๖๖. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินตรา 
ไนภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๖๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กะซวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๗ พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๖๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห้ไช้บทบัญญัติ 
บัพ ๕ แห่งประมวนกดหมายแพ่งและพานิช พ.ศ. ๒๔๗๗ พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๖๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห้ไช้บทบัญญัติ 
บัพ ๖ แห่งประมวนกดหมายแพ่งและพานิช พ.ศ. ๒๔๗๗ พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๗๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดคุ้มครองผู้มีส่วนไนการรบตลอดถึงครอบครัว 
ไนภาวะสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๗๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๗๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดส่งเสรมิการรู้หนังสือ พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๗๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดโอนอำนาดและหน้าที่เก่ียวกับราชการประมวน

สถิติพยากรณ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ 



กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๗๖ 

๗๔. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๗๕. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิที่ดินซึ่งเปนสาธารนะสมบัติของแผ่นดิน ตำบนบ้านกล้วย  

อำเพอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไห้แก่นางเครือวัลย์ อินทรชูโต พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๗๖. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ธรนีสงค์วัดเขมาภิรตาราม ตำบนสวนไหย่ อำเพอ 

นนทบุรี จังหวัดพระนคร ไห้แก่กะซวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๗๗. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดเขาสำมะลึง ตำบนทเลชุบสร อำเพอเมืองลพบุรี  

จังหวัดลพบุรี ไห้แก่กะซวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๗๘. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดดงสวอง ตำบนทเลชุบสร อำเพอเมืองลพบุรี  

จังหวัดลพบุรี ไห้แก่กะซวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๗๙. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดต่อแพ ตำบนแม่เงา อำเพอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ไห้แก่คนะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๘๐. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดต้า ตำบนเวียง อำเพอพะเยา จังหวัดเชียงราย  

ไห้แก่กองทัพบก กะซวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๘๑. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดเมืองปอนเหนือ ตำบนเมืองปอน อำเพอขุนยวม  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไห้แก่คนะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๘๒. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดและท่ีธรนีสงค์วัดเขาน้ำโจน ตำบนท่าแค  

อำเพอเมืองลพบุร ีจงัหวัดลพบุรี ไห้แก่กะซวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๘๓. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดและธรนีสงค์วัดยี่ป่า ตำบนสวนไหย่ อำเพอนนทบุรี 

จังหวัดพระนคร ไห้แก่กะซวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๘๔. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดหนองแขม ตำบนท่าแค อำเพอเมืองลพบุรี  

จงัหวัดลพบุรี ไห้แก่กะซวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๘๕. พระราชบัญญัติโอนคลองทา ตอนถนนวัดเทซึ่งเปนสาธารนะสมบัติของแผ่นดิน  

ตำบนท่าวัง อำเพอเมืองนครสรีธัมราช จังหวัดนครสรีธัมราช ไห้แก่นายบวร   
บวรรัตนารักส์ พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๘๖. พระราชบัญญัติโอนที่ดินทางหลวงสายฉะเชิงเซา - ชลบุรี - สัตตหีบ ตอนปลายทาง 
ไนท้องที่ก่ิงอำเพอสัตตหีบ จังหวัดชลบุร ีไห้แก่กะซวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๘๖ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวนกดหมายอาญาทหาน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ 

พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๔  

พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกะซวงกลาโหม  

พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๕. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห้ไช้บทบัญญัติบัพ ๕ แห่งประมวน 

กดหมายแพ่งและพานิช พ.ศ. ๒๔๗๗ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
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๗๗ 

๖. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห้ไช้บทบัญญัติบัพ ๖ แห่งประมวน 
กดหมายแพ่งและพานิช พ.ศ. ๒๔๗๗ พ.ศ. ๒๔๘๖ 

๗. พระราชกำหนดควบคุมเครดิตไนภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๘. พระราชกำหนดคุ้มครองผู้มีส่วนไนการรบตลอดถึงครอบครัวไนภาวะสงคราม 
๙. พระราชกำหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๐. พระราชกำหนดส่งเสริมการรู้หนังสือ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
๑๑. พระราชกำหนดโอนอำนาดและหน้าที่เกี่ยวกับราชการประมวนสถิติพยากรน์  

พ.ศ. ๒๔๘๖ 
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พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
 

ประกาศพระบรมราชโองการ 
๑. เรื่องยกเลิกประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมการใช้กฎอัยยการศึก ลงวันที่ ๒๔ เมษายน  

พ.ศ. ๒๔๘๕ 

๒. เรื่องไห้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางประเภทตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎอัยยการศึก 

 
พระราชบัญญัต ิ

๑. คำแถลงการณ์เรื่องการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกฎอยัยการศึกและธรรมนูญ 
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๒. พระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๓. พระราชบัญญัติกำหนดเวลาเก็บเงินช่วยชาติในภาวะคับขัน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๔. พระราชบัญญัติกำหนดเวลาเก็บเงนิช่วยชาติไนภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๕. พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉะบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดส่งเสิมการรู้หนังสือ พ.ศ. ๒๔๘๖  

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๑. พระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและนำเข้ามาไนราชอานาจักรซึ่งสินค้า 

บางหย่าง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๔. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๖. พระราชบัญญัติงบประมานประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติเงินช่วยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๘. พระราชบัญญัติเงินช่วยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๙. พระราชบัญญัติเงินช่วยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๐. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๑. พระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
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๒๒. พระราชบัญญัติตั๋วเงินคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๓. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๔. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๕. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม (ฉะบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๗. พระราชบัญญัติปรบัปรงุกะซวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๘. พระราชบัญญัติป้องกันภัยทางอากาศ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๙. พระราชบัญญัติผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ในภาวะสงคราม

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๓๐. พระราชบัญญัติพาสีการซื้อน้ำตาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๓๑. พระราชบัญญัติพาสีชายโสด พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๓๒. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทะบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันภัย 
ทางอากาศ พ.ศ. ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาจังหวัด  
พ.ศ. ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดจัดสร้างพุทธบุรีมณฑล พ.ศ. ๒๔๘๗  
พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดตั๋วเงินคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลกรุงเทพ ธนบุรี 
พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชร์บูรณ์  
พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดส่งเสริมการใช้เช็คในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๗ 
พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๔๒. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดโอนเงินในงบประมาณ เนื่องจากการปรับปรุง
กระทรวง ทะบวง กรมใหม่ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดโอนอำนาจและหน้าที่เก่ียวกับราชการ 
ของกรมโยธาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๔๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกดหมายว่าด้วยการจัดส้างนครหลวง พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๔๕. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมรดกและการรบัมรดก พ.ศ. ๒๔๗๖  

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
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๔๖. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๔๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบางนา อำเภอพระโขนง  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบุคคโล อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี 

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่ตำบนดุสิต อำเพอดุสิต จังหวัดพระนคร 

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไนท้องที่ตำบนนครเดิด อำเพอสวรรคโลก  

จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแยกจากทางหลวง

ประชาธิปัตย์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนวัดศรีมงคลในท้องที่อำเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายไชยวิบูรณ์ในท้องที่ 
อำเภอเมืองเพ็ชรบ์ูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพ็ชร์บูรณ์ และอำเภอโคกสำโรง  
อำเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงจากถนนนครไชยสรี 
ตรงปากถนนพิชัยไปถึงถนนอำนวยสงคราม ไนท้องที่อำเพอดุสิต จังหวัดพระนคร  
พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๕๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือส้างทางหลวงสายอุตรดิถ - วังกะพ้ี  
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๖.๗๐๐ กับหลักกิโลเมตรที ่๙.๓๐๐ ไนท้องที่ 
อำเพอเมืองอุตรดิถ จังหวัดอุตรดิถ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๕๖. พระราชบัญญัติสภาการสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๕๗. พระราชบัญญัติสภาจังหวัด (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๕๘. พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๕๙. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกะสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง (ฉบับที่ ๖)  

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดไผ่โสมนรินท ตำบลบ้านเกาะ  

อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดบางปราบ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี  

จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖๒. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเปนสาธารนะสมบัติของแผ่นดิน ตำบนโพธิกลาง  

อำเพอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไห้แก่เทสบาลเมืองนครราชสีมา  
พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนเงินไนงบประมานเนื่องจากการปรับปรุงกะซวง ทบวงกรมไหม่  
พ.ศ. ๒๔๘๗ 
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๖๔. พระราชบัญญัติโอนอำนาดและหน้าที่เกี่ยวกับราชการประชาสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวนกดหมายวิธีพิจารนาความอาญา พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเทสบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรบัปรุงกะซวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันภัยทางอากาส พ.ศ. ๒๔๘๑  

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๕. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖. พระราชกำหนดจัดส้างพุทธบุรีมนทล พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๗. พระราชกำหนดตั๋วเงินคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๘. พระราชกำหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลกรุงเทพธนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๙. พระราชกำหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรน์ พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๐. พระราชกำหนดส่งเสริมการไช้เช็คไนภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๑. พระราชกำหนดโอนเงินไนงบประมานเนื่องจากการปรับปรุงกะซวง ทบวง กรมไหม่  

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๒. พระราชกำหนดโอนอำนาดและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมโยธาเทสบาล  

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
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พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติกักคุมผู้เป็นภัยแก่ชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๓. พระราชบัญญัติการพิมพ์ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๔. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสีย 

สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศท่ีมีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย 
ในภาวะสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๕. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีพิจารณาข้าราชการและพนักงานเทศบาลผู้ประพฤติผิดวินัย
หรอืหย่อนความสามารถ พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๖. พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๗. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๘. พระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๙. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ 

กับคำแถลงการณ์ 
๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมยานพาหนะทางน้ำในภาวะคบัขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพย์สินของประชาชนเมื่อมีภัยทางอากาศ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๓. พระราชบัญญัติเงินทดแทนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๔. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตต์จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๕. พระราชบัญญัติผ่อนผันการปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  

พ.ศ. ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๖. พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่ผู้ที่ได้กระทำความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวด้วยการเกณฑ์แรงงาน 

พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๗. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการรู้หนังสือ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๘. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการบำนาญ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีชายโสด พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหารมิทรัพย์เพื่อสร้างทางแยกจาก 

ทางหลวงสายหลักสี่ - ปากเกร็ดเข้าสนามบินดอนเมือง ในท้องที่อำเภอบางเขน  
จงัหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการเข้าครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืน และการกำหนดเงินค่าทำขวัญในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๕  
พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกักคมุตัวและการควบคุมจัดกิจการหรือทรัพย์สินของบุคคล 

ที่เป็นศัตรูต่อสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
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๒๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ให้แก่ข้าราชการผู้ถูกพักราชการ 
พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำเภอพุนพิน อำเภอท่าขนอน  
กิ่งอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองพังงา อำเภอท้ายเหมือง อำเภอ 
ทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้าง 
ทางรถไฟ พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติให้อำนาจในการป้องกันประเทศในภาวะสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก  

พ.ศ. ๒๔๕๗ พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร 

พ.ศ. ๒๔๗๗ พ.ศ. ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏ 

และจราจล พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๓๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพันธบัตรออมทรัพย์ในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ 

พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๓๑. พระราชบัญญัติอากรการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๓๒. พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดกำหนดเวลาเก็บเงินช่วยชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗  
พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๔. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฎและจลาจล พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๕. พระราชกำหนดพันธบัตรออมทรัพย์ในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
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พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
ประกาศพระบรมราชโองการ 

๑. เรื่องประกาศเลิกใช้กฎอยัการศึก 

๒. เรื่องยกเลิกประกาศให้ศาลทรัพย์เชลยนั่งพิจารณาตามพระธรรมนูญศาลทรัพย์เชลย 
พ.ศ. ๒๔๖๐ 

 
พระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒. พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓. พระราชบัญญัติกูเ้งินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๔. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือการบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๖. พระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๗. พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ ซ่ึงกระทำการต่อต้าน

การดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๘. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด

บำเหน็จและบำนาญ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๙. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๐. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร 

และจังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๔. พระราชบัญญัติจัดสรรทุนสำรองเงินตราเพ่ือบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๕. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น 

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตต์จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตต์จังหวัดลานช้าง จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย  

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
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๒๐. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๑. พระราชบัญญัติยกทัณฑ์ให้แก่ตำรวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๒. พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระทำผิดฐานหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๓. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉะบับซึ่งใช้บังคับในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการแบ่งท่ีดินในอำเภอสมุทรปราการ บางบ่อ  

บางพลี จังหวัดพระนคร และอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๕. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกเงินช่วยชาติในภาวะคับขันและภาษีอากรบางประเภท  

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเกลือ พ.ศ. ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการอุตสาหกรรมกระดาษ 

และการค้ากระดาษ พ.ศ. ๒๔๗๖ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมเครดิตในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๖  

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๑. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกาศบัญชีรายงานหรือสถิติต่างๆ  

ในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๒. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลดุสิต  

อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๓. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๖. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉะบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๗. พระราชบัญญัติลบล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษในกรณีเกณฑ์แรงงาน 

หรือทรัพย์สินในระหว่างมหาสงครามอาเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๘. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่(ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตต์จังหวัดปัตตานี นราธิวาส  

ยะลาและสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายบ้านโป่ง - โพธาราม  

สายโพธาราม - บ้านแพ และสายโพธาราม - ราชบุรี - ห้วยโรง ในท้องที่อำเภอ 
บ้านโป่ง จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอบางแพ อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี  
และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสรา้งทางหลวงสายระยอง - จันทบุรี  
- ตราด ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๙๕.๐๐๐ กับหลักกิโลเมตร ๑๘๕.๐๐๐ ในท้องที่
จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติสำรวจปริมาณแร่ดีบุกในครอบครอง พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๓. พระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
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๔๔. พระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๕. พระราชบัญญัติเหรียญศานติมาลา พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๖. พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๗. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน (ฉะบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๘. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดกำหนดเวลาเก็บเงินช่วยชาติในภาวะคับขัน  

พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
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พุทธศักราช ๒๔๙๐ 
 

รัฐธรรมนญู 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ 

 
พระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉะบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒. พระราชบัญญัติการเดนิอากาศ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๓. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔. พระราชบัญญัติการพะนัน (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๕. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๖. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนให้ใช้ไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๗. พระราชบัญญัติการสำรวจสำมะโนครัว พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๘. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีพิจารณาลงโทษข้าราชการและพนักงานเทศบาล 

ผู้กระทำผิดหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ซ่ึงสินค้าบางอย่าง (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกพฤฒสภาและสมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๑. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๒. พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่งและค่าพาหนะของสมาชิกพฤฒสภา 

และสภาผู้แทนกับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๓. พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่งและค่าพาหนะของสมาชิกวุฒิสภา 

และสภาผู้แทนกับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งจงัหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
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๒๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๖. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๗. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๘. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม (ฉะบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๑. พระราชบัญญัติป้องกันการค้ากำไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๒. พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมยานพาหนะทางน้ำในภาวะคับขัน  

พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติยุวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๕. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๖. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๗. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหารมิทรัพย์ในท้องที่ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลในบริเวณ

เพลิงไหม้ในท้องที่ตำบลวังบูรพาภิรมย์ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสรา้งและขยายทางหลวงในบริเวณเพลิงไหม้

ในทอ้งที่ตำบลป้อมปรามศัตรูพ่าย อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร  
พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๔๑. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๒. พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล  

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๓. พระราชบัญญัติอากรการฆา่สัตว์ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๔. พระราชบัญญัติอากรการฆ่าสัตว์ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๕. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกะสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม 

อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลบ้านสวน 

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่นายจีน  วณิชย์จินดา พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๗. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตำบลวังบูรพาภิรมย์  

อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร ให้แก่กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๙. พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตว์

ซึ่งเป็นภัย พ.ศ. ๒๔๙๐ 
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๘๙ 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุขเพ่ือให้การดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญ  

(ฉะบับชั่วคราว) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๔๙๐ กับคำแถลงการณ์ 
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๙๐ 

พุทธศักราช ๒๔๙๑ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๒. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๔๙๑ 

 
พระราชบัญญตั ิ

๑. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๒. พระราชบัญญัติกำหนดเวลาขังผู้ต้องหาในกรณีท่ีต้องหาว่าปลงพระชมน์พระบาท 

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๓. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสสริยาภรณ์และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด

บำเหน็จและบำนาญ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๕. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษตัริย์ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๘. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๙. พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตต์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๑. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๕. พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  

พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๗. พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๘. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๙. พระราชบัญญัติอนุญาตให้จ่ายเงินไปพลางก่อน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๒๐. พระราชบัญญัติอนุญาตให้จ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๒๑. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกะสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม 

อาวุธปืน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
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๙๑ 

พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
พระราชบัญญัติ 

๑. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๒. พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉะบับที ่๓)  

พ.ศ. ๒๔๙๒ 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๕. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเตมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๖. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตต์จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๙. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๑๐. พระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๑๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียบสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล 
ในบริเวณเพลิงไหม้ในท้องที่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พ.ศ. ๒๔๙๒ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๔๙๒ 
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๙๒ 

พุทธศักราช ๒๔๙๓ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓  
๒. พระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๓. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่๔)  

พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๗. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๘. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๙. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๐. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๒. พระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๔. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยภาษีเรือ โรงร้าน ตึก แพ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๘. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  

และอำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง และอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลที่บริเวณ
เพลิงไหม้ในท้องที่หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายดาวคนอง - ราษฎร์บูรณะ 
- ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ในท้องที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี  
และอำเภอพระประแดง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายหลักสี่ - มินบุรี  
- ฉะเชิงเทราในท้องที่อำเภอบางเขน อำเภอมินบุรี อำเภอหนองจอก จังหวัดพระนคร 
และในท้องที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
พ.ศ. ๒๔๙๓ 
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๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
บริเวณเพลิงไหม้ ในท้องทีต่ำบลวัดเทพศิรินทร์ อำเภอป้อมปราบศัตรพู่าย  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัยพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายนครศรีธรรมราช  
– นบพิตำ ตอนนครศรีธรรมราช – บ้านตาล ในท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๖. พระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๒๗. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๒๘. พระราชบัญญัติอนุญาตให้จ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๒๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓  

พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดรอ ตำบลตลาด  

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
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พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๔. พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผู่้ที่ได้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ กลับมาใช้ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญผู้ที่ไปปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติ 
ในกรณีประเทศเกาหลี พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๘. พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม่สะเรียง ศาลแขวงแม่สอด ศาลแขวงตะกั่วป่า  
และศาลแขวงหลังสวน เป็นศาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยจังกอบในเขตบำรงุสถานที่ชายทะเล 
ทิศตะวันตก พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติยศตำรวจสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๕. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๖. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกักคุมตัวและการควบคุมจัดกิจการหรือทรัพย์สินของบุคคล 
ที่เป็นศัตรูต่อสหประชาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๘. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๔๙๔ 
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๓๐. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคาร 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
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พุทธศักราช ๒๔๙๕ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติม  

พุทธศักราช ๒๔๙๕ 

 
พระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒. พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔. พระราชบัญญัติการสร้างทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๗. พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๘. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๙. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์  
และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่งและค่าพาหนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๗. พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติป้องกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ 
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
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๒๖. พระราชบัญญัติมอบกิจการประปาเทศบาลนครกรุงเทพให้กรมโยธาเทศบาล
กระทรวงมหาดไทยจัดทำ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเลกิกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาวิจัยปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
หยุดการทำเหมืองแร่ชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๖ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสำรวจปริมาณแร่ดีบุกในครอบครอง พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๐. พระราชบัญญัติยศตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติรถจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๒. พระราชบัญญัติรถลาก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
๓๓. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๖. พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหารมิทรัพย์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๐. พระราชบัญญัติเวนคนือสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท  
จงัหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุร ีพ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรพัย์ในท้องที่ตำบลมว่งหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี  
และตำบลพรหมบุรี ตำบลหมื่นหาญ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลวัดโคก อำเภอนโนรมย์  
จงัหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกสำโรง 
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายขอนแก่น - ชุมแพ - เลย  
- เชียงคาน ตอนวังสะพุง-เลย-เชียงคาน ในท้องที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
พ.ศ. ๒๔๙๕ 
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๙๘ 

๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายรัตตภูมิ - พัทลุง  
ในท้องทีอ่ำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา และอำเภอปากพยูน กิ่งอำเภอเขาไชยสน  
และอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรพัย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท้องทีต่ำบลทุ่งมหาเมฆ อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๑. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๒. พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๓. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๔. พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๕. พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๖. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์รัชการที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๗. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและท่ีธรณีสงฆ์วัดกรุณา ตำบลบางหลวง  
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๙. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณให้แก่กระทรวง ทบวง กรม  
ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๖๐. พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ กระทรวง ทบวง กรม  
ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
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๙๙ 

พุทธศักราช ๒๔๙๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒. พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓. พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๕. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติควบคุมการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดระเบยีบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๐. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงดีบุก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติเพ่ิมอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติยานัดถุ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๐. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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๑๐๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการสำรวจการออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการสำรวจการออกโฉนดที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๖ กับแถลงการณ์ 
๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเชิงกลัด และตำบลโพธิ์ชนไก่ 

อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ีพ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา  
จงัหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  
และตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องทีต่ำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลสามเสนใน อำเภอดุสิต  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำเภอตาคลี และอำเภอท่าตะโก  
จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายบางแพ -  
ดำเนินสะดวก - สมุทรสงคราม ในท้องที่อำเภอบางแพ อำเภอดำเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี และอำเภอบางคณฑี อำเภออัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท้องทีต่ำบลจักรวรรดิ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๖. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๖  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๘. พระราชบัญญัติอากรการฆ่าสัตว์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าโบสถ์ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๕๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและท่ีธรณีสงฆ์ วัดหัวเมือง วัดสิงห์ วัดกำแพง  
ตำบลเชิงกลัด และวัดชัณสูตร วัดยาง วัดสระแค ตำบลโพธิ์ชนไก่ อำเภอบางระจัน  
จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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๕๑. พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ กระทรวง ทบวง กรม 
ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๕๒. พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมอนามัย ตามกฎหมาย 
บางฉบับให้เป็นอำนาจ และหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖  
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๑๐๒ 

พุทธศักราช ๒๔๙๗ 
 

ประมวลกฎหมาย 
๑. ประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
พระราชบัญญัติ 

๑. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒. พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖. พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๗. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดที่ดนิเพ่ือความเป็นธรรมแก่สังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดอาชีวศึกษาสงเคราะห์แก่บุคคลบางจำพวก พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๐. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๓. พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที ่๗)  พ.ศ. ๒๔๙๗  

๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๗. พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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๒๙. พระราชบัญญัติยานัดถุ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๐. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์ และสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกินจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลคลองตัน  
และตำบลดำเนินสะดวก อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลคลองตัน และตำบลพระโขนง 
อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลตลาดกรวด  
และตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ในท้องทีต่ำบลตลาดกระทุ่มแบน  
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคณฑี 
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม ่พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน  
จงัหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
และก่ิงอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรพัย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงจังหวัด  
ในท้องที่ตำบลคลองเตย ตำบลคลองตัน และตำบลพระโขนง อำเภอพระโขนง  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท้องที่ตำบลเสาชิงช้า อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๕. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๖. พระราชบัญญัติสงเคราะห์บุคคลผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ ผู้พ้นโทษและเด็กผู้พ้น 
การฝึกอบรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๗. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๘. พระราชบัญญัติส่งเสรมิการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๙. พระราชบัญญัติส่งเสรมิอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๐. พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๑. พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๒. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๓. พระราชบัญญัติเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๔. พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๕. พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับโครงการผังเมืองในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๖. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๗. พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ตำบลวังทองหลาง อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ให้แก่นายเลื่อน บัวสุวรรณ  
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในท้องที่ 
ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ให้แก่หม่อมราชวงศ์หญิง 
พันธ์ทิพย์ บริพัตร วโรทัย พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๗๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดย่านอ่างทอง ตำบลบ้านใหญ่  
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๗๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดแฝก ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท  
จงัหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๗๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดน้อยญ่าติการาม วัดช้าง  
และวัดป่าเข้าเปลือก ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๗๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ทีว่ัดและทีธ่รณีสงฆ์วัดโปรดสัตว์และวัดขอม  
ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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พุทธศักราช ๒๔๙๘ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๕. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๖. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๗. พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเฉลยศึก 
ลงวันที ่๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๘. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล  
และพนักงานองค์การของรัฐ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๙. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล  
และพนักงานองค์การของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษ 
แห่งสหประชาชาติในประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๙. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหารมิทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองปลิง  
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหนองจะบก  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายเพชรเกษม  
ตอนราชบุร ี- เพชรบุรี และสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ในท้องที่อำเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ 
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคาร 
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
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๒๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดจัดสรรทุนสำรองเงนิตราเกินจำนวนธนบัตร 
ออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๘  
พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดจัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘  
กับคำแถลงการณ์ 

๒. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๘ กับคำแถลงการณ์ 
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พุทธศักราช ๒๔๙๙ 
 

ประมวลกฎหมาย 
๑. ประมวลกฎหมายอาญา 

 
พระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒. พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๓. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๕. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๖. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๗. พระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๘. พระราชบัญญัติกำหนดกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการ

ค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๙. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด  

บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๐. พระราชบัญญัติกูเ้งินเพ่ือการบูรณะ และวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่ง

สาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๗. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๐. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๑. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๒. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขา้ราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๕. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๘. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๓. พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๔. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๕. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ และทบวงการชำนัญพิเศษ 

แห่งสหประชาชาติในประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลสายไหม อำเภอบางเขน  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๙. พระราชบัญญัติเวนคนือสังหาริมทรัพย ์ในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ  

จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสรา้งและขยายทางหลวงจังหวัด  

ในท้องทีต่ำบลบางคอแหลม อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร และตำบลบางลำพูล่าง  
กิ่งอำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงจังหวัด  
ในท้องที่ตำบลวชิรพยาบาล อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร และตำบลบางพลัด  
อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงจังหวัด  
ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางแขยง  
ตำบลบางคูวัด ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางหลวง ตำบลบ้านฉาง และตำบลบางปรอก 
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๔๓. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้มีบุตรมาก พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๔. พระราชบัญญัติสงเคราะหอ์าชีพแก่คนไทย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๕. พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๔๖. พระราชบัญญัติสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๔๗. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๘. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๙. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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พุทธศักราช ๒๕๐๐ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๒. พระราชบัญญัติการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการศึกษาอบรมจบชั้นประถมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๓. พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔. พระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๕. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๖. พระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลาเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๑ และกำหนดวงเงินเบิกเกินบัญชีของรัฐบาลเพื่อใช้จ่าย 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

๗. พระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๘. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๙. พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่งและค่าพาหนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๒. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๓. พระราชบัญญัตินิโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน  

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๕. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๖. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๗. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ทังสะเตน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๘. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๒๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติจัดอาชีวศึกษาสงเคราะห์แก่บุคคลบางจำพวก  

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๑. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสงเคราะห์บุคคลที่ได้รับการพักการลงโทษ  

ผู้พ้นโทษ และเด็กผู้พ้นการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๕. พระราชบัญญัติรับรองการกู้เงินนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๒๖. พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๒๗. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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๑๑๐ 

๒๘. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๙. พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๓๐. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๑. พระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๒. พระราชบัญญัติโอนคืนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งได้มาตาม

พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ เฉพาะส่วนที่ไม่ใช้ในราชการ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
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๑๑๑ 

พุทธศักราช ๒๕๐๑ 
 

พระราชบญัญัติ 
๑. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผ่นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๗. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๘. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๙. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๑. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๓. พระราชบัญญัติภาษซีีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๔. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้มีบุตรมาก พ.ศ. ๒๔๙๙ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๕. พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๖. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท้องที่

ตำบลตลาดบ้านดอน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑  

พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๑  

พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดภาษีซีเมนต์ ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต  

พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒๔. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม 

อาวุธปืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของกรมการขนส่ง ในท้องที่ตำบลลาดยาว  

อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร ใหแ้ก่เจ้าของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๑ 
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๑๑๒ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณเนื่องจากการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม ่ 
พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนอำนาจ หน้าที่ข้าราชการและลูกจ้างเก่ียวกับราชการของกระทรวง 
ทบวง กรม ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓. พระราชกำหนดภาษีซีเมนต์ ซึ่งทำให้พระราชอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๔. พระราชกำหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
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๑๑๓ 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

 
พระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติกฎอยัการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔. พระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๖. พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๗. พระราชบัญญัติกู้เงิน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๘. พระราชบัญญัติกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๘. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรฐัมนตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๒. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๕. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๖. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๗. พระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุร ีพ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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๓๐. พระราชบัญญัติผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าท่ีห้ามจำหน่ายตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๓ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๒. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๖. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม่สะเรียง ศาลแขวงแม่สอด ศาลแขวงตะกัว่ป่า  

และศาลแขวงหลังสวน เป็นศาลจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๗. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๘. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๙. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตร ี(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๔. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๕. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๘. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๙. พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลนาป่า ตำบลบ้านสวน  

ตำบลบางทราย และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย  

จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องทีต่ำบลปทุมและตำบลไร่น้อย  

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๔. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการปฏิบัติงาน 

ของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๕. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๖. พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๗. พระราชบัญญัติสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
๕๘. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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๕๙. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๖๐. พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๖๑. พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๖๒. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับราชการของกรมซึ่งมีการปรับปรุงใหม่  
พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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พุทธศักราช ๒๕๐๓ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒. พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔. พระราชบัญญัติการลิกไนท์ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๕. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การอบรมและการฝึกอาชีพ  

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๖. พระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๗. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน 

แห่งเอเซียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๙. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๐. พระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข้าให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓  

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล  

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรฐัมนตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๘. พระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแก่ภาษีและรายได้อ่ืนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๙. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๐. พระราชบัญญัติปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๑. พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๒. พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๓. พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๕. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๖. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
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๒๙. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๓๐. พระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๑. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๒. พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๓. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย 

จงัหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงชนบท  

ในท้องที่ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๘. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกหัดวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๐. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๒. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๓. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๔. พระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๕. พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๖. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเกาะ ที่วัด วัดท่าตลาด ที่ธรณีสงฆ์  

วัดสระบาป วัดน้ำอาบ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง ที่ธรณีสงฆ์ วัดน้ำอาบ  
วัดลังกา ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง และที่ธรณีสงฆ์ วัดราหู วัดพริก  
ทีว่ัด วัดอิฐาราม ที่ธรณีสงฆ์ วัดมะกอก ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดหนองโขลง ตำบลโพทะเล อำเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ทีธ่รณีสงฆ์ วัดใหม่ วัดจุกคลี วัดยายทอง วัดยายมอญ 
ตำบลไม้ดัด วัดยายสร้อย และที่วัด วัดสิงห์สุธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดใหม่วงเดือน ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 
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๕๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์และที่วัด วัดคลองกลาง ตำบลวัดโคก และที่วัด 
วัดหางน้ำสาคร วัดอู่ตะเภา วัดลมแพ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโกษ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี  
จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเจริญสุขาราม ตำบลบางนกแขวก  
อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดปรก และท่ีธรณีสงฆ์ วัดกลางเกร็ด ตำบล 
บางตลาด อำเภอปากเกร็ด กับที่วัด วัดสนามใต้ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดฝาง ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท  
จงัหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดมะปรางค์ วัดยายบัว วัดโพธิ์ชนไก่ วัดกะดีเหิน 
ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดมะปรางหวาน ตำบลโพธิ์ประจักษ์  
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดยาง วัดตลาดโพธิ์ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสะตือสิงห์ ตำบลไก่เถ่ือน อำเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ทีว่ัดและท่ีธรณีสงฆ์ วัดหน้าโบสถ์ ตำบลบางตลาด  
อำเภอปากเกร็ด และที่ธรณีสงฆ์ วัดริมท่า วัดคาโมค ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดเชิงท่า  
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกรมชลประทาน ซึ่งได้มาตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลตลาดกรวดและตำบลบางแก้ว 
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้แก่เจ้าของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกรมชลประทานในท้องที่ 
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่วัดเชิงท่า และวัดหน้าโบสถ์  
พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งได้มาตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบุคคโล อำเภอธนบุรี 
จังหวัดธนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๗ ให้แก่เจ้าของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลบางพระ  
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้แก่ราษฎร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
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๑๑๙ 

พุทธศักราช ๒๕๐๔ 
 

พระราชบญัญัติ 
๑. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓. พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๔. พระราชบัญญัติกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๗. พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๘. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๙. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษ 

ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๒. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๓. พระราชบัญญัติงดหรอืลดอากรขาเข้าให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๖. พระราชบัญญัติจัดทีดิ่นเพ่ือการครองชีพ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๘. พระราชบัญญัติทุนไปรษณีย์ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๙. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๐. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๒. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๓. พระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๖. พระราชบัญญัติยศตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๗. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๘. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๙. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ 
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๑๒๐ 

๓๐. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา 
และทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๓๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพกิัดอัตราศุลกากร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๔  
พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๓๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๔. พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๕. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดถ้ำตะโก ตำบลสายห้วยแก้ว  

อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกรมชลประทานในท้องที่  

ตำบลบางนกแขวก อำเภอคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่วัดเจริญสุขาราม  
พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกรมโยธาเทศบาล  
ซึ่งได้มาตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงจังหวัด 
ในท้องที่ตำบลคลองเตย ตำบลคลองตัน และตำบลพระโขนง อำเภอพระโขนง  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้แก่เจ้าของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
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๑๒๑ 

พุทธศักราช ๒๕๐๕ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒. พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓. พระราชบัญญัติการควบคุมตัวผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยป้องกัน 

การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๕. พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๖. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๗. พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๘. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเรจ็วิชาการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๙. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๐. พระราชบัญญัติควบคมุการบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๑. พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๓. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๔. พระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข้าให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕  

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๘. พระราชบัญญัติจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๐. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้าใหแ้ก่เทศบาล สุขาภิบาล  

และองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๑. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๒. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๓. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๔. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๕. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๖. พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๙. พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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๓๐. พระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๑. พระราชบัญญัติภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๘)พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๓. พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๔. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๖. พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๗. พระราชบัญญัติเวนคนือสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวง สายบางแพ - ดำเนินสะดวก 

- สมุทรสงคราม ในท้องที่อำเภออัมพวา และอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๓๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๙. พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕  

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๕  

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ทีธ่รณีสงฆ์ วัดปฐมพานิชและวัดสายห้วยแก้ว  

ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดป่าตาล ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี ให้แก่กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีสำราญ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  

จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้มาตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลที่บริเวณเพลิงไหม้ ในท้องที่ตำบลหน้าเมือง 
อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๓ ให้แก่เจ้าของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีการปรับปรุงใหม่  
พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลจักรวรรดิ์ 
อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ให้แก่พันโท สำเริง เนตรายน พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศลุกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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พุทธศักราช ๒๕๐๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการควบคุมตัวผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยป้องกัน 

การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒. พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓. พระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๔. พระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการ  

พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๖. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๖  

พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตร ี(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๑. พระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแก่ภาษีอากรและรายไดอ่ื้นของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๒. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๓. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๖. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๗. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๙. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๒. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลป้อมปราบ  

อำเภอป้อมปราบสัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม  

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
และอำเภอสองพ่ีน้อง อำเภอบางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. ๒๕๐๖ 
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๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายกรุงเทพฯ - สระบุรี  
ในท้องที่อำเภอดุสิต อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร อำเภอลำลูกกา  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงสายโชคชัย - เดชอุดม  
ในท้องที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อำเภอนางรอง อำเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอปราสาท อำเภอสังขะ จังหวัดสุรนิทร์ อำเภอขุขันธ์  
อำเภอขุนหาญ อำเภอกนัทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอเดชอุดม  
จงัหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงสายฉะเชิงเทรา -  
พนมสารคาม - กบินทร์บุรี ในท้องที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า 
อำเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๖  

พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ทีธ่รณีสงฆ์ วัดถ้ำตะโก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง  

และตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดหางน้ำหนองแขม ตำบลม่วงหัก  

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดวัดผดุงธรรม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๔. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงคมนาคมซึ่งมีการปรับปรุงใหม่  

พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๕. พระราชบัญญัติโอนทีดิ่นซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลบ้านโป่ง 

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่นายเชาว์  วงศาโรจน์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๖. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบล 

ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่นายเทียม พูนทรัพย์  
และนางเนียม พูนทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่นายเยียน  โพธิสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
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พุทธศักราช ๒๕๐๗ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๔. พระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๕. พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๖. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๙. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตร ี(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๔. พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๕. พระราชบัญญัติป้องกันการทุ่มตลาด พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๖. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๘. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๙. พระราชบัญญัติภาษนี้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๒. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน 

เหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๓. พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๕. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๖. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ  

จงัหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง  

จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๙. พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓๐. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓๑. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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๑๒๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๖  

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเขาวงกต ตำบลสนามแจง  

อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดไชยมงคล ตำบลตลาดหลวง  

และที่ธรณีสงฆ์วัดไชยสงคราม ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดพิพิธประสาทสุนทร ตำบลคลองประเวศ 
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่นายสมจินต์  วัฒนสินธุ์ และ 
นางเล็ก  วัฒนสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบางพลับ 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลศาลาแดง  
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดท้องคุ้ง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่  
จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดบ่อเงินเจริญสุข ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและท่ีธรณีสงฆ ์วัดรมัภาราม ตำบลท่าวุ้ง  
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๔๔. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลเด่นชัย  

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้แก่กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๔๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลอาเนาะรู 

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ใหแ้ก่เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  
พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนทุนสำรองเงินตราส่วนที่เกินจำนวนธนบัตรใช้เข้าทุนรักษาระดับ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 
พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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๑๒๗ 

พุทธศักราช ๒๕๐๘ 
 

พระราชบัญญตั ิ
๑. พระราชบัญญัติกำหนดเกษียณอายุผู้ทำงานในองค์การของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๘  

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๗. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๘. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๐. พระราชบัญญัติปันภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนใหแ้ก่องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๓. พระราชบัญญัติภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมนั ซึ่งทำในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๔. พระราชบัญญัติภาษีบำรงุท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๕. พระราชบัญญัติภาษีไม้ขีดไฟซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๘. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน 

เหรียญชัยสมรภูมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๑๙. พระราชบัญญัติระงับการนับวันเวลาราชการทวีคูณ ในระหว่างเวลาประกาศใช้ 
กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๒๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมนัเชื้อเพลิง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๒๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอพระนคร 
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงเทศบาลในท้องที่ 
ตำบลบางกะปิ อำเภอบางกะปิ และตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร  
พ.ศ. ๒๕๐๘ 
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๒๖. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๒๗. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๒๘. พระราชบัญญัติให้ความคุ้มครองและห้ามฟ้องบุคคลผู้ปฏิบัติการเก่ียวแก่มาตรา ๑๗ 

แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๒๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๓๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศลุการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๗  

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๓๑. พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโคกกระเทียม ตำบลโคกกระเทียม  

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ีให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๓๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณสีงฆ์ วัดโคกหม้อ ตำบลปากแรด อำเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดจันทรังษีฉิมมาวาส ตำบลศรีสำราญ  
อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดถนนแค ตำบลทะเลชุบศร  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุร ีให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว  
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสิริจันทรนิมิตร ตำบลโคกกระเทียม  
อำเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดดอกไม้ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดป่าเลไลยก์ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ใหแ้ก่การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดยาง ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  
เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการขนส่งทางน้ำ ไปเป็นของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย  
เฉพาะทีเ่กี่ยวกับราชการของส่วนแรงงานไปเป็นของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๔. พระราชบัญญัติโอนคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ 
จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
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๔๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลจักรวรรดิ์ 
อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ให้แก่ 
นางวิจิตร นาวี นางสาวสมจิตต์ รัตนจินดาชูชัย นางสาวฉววีรรณ แจ้งสนิท และทายาท
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจา้อดิสัยสุริยาภา พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
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พุทธศักราช ๒๕๐๙ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓. พระราชบัญญัติกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔. พระราชบัญญัติครู (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๖. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าทีส่่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๘. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๑. พระราชบัญญัติเงินกู้เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดระเบยีบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๕. พระราชบัญญัติถอนการหวงห้ามที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลสามเงา ตำบลย่านรี .
ตำบลวังหมัน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา และตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก 
จงัหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๙. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขา้ราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๐. พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติพิกดัอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๒. พระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ พุทธศักราช ๒๔๘๖  
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติยกเว้นภาษีอากรแก่การนำของเข้ามาในงานแสดงสินค้านานาชาติ 
แห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๒. พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเชียงราย – เทิง  
– เชียงของ ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเทงิ และอำเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายตะกั่วป่า –  
พังงา – กระบี่ – ห้วยยอด ในท้องที่อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง 
อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่  
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และอำเภอสิเกา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเทิง – เชียงคำ 
ในท้องที่อำเภอเทิงและอำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายธนบุรี  
– นครปฐม ในท้องที่อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม  
จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอสามพราน  
อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหารมิทรัพย์ในท้องที่ตำบลตะคร้ำเอน และตำบลท่าเรือ 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศร ี 
และตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรพัย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายกรุงเทพฯ  
– ตราด ตอนพระโขนง – ศรีราชา ในท้องที่อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร  
อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรพัย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายนครสวรรค์  
– ตาก ในท้องที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายนครราชสีมา  
– ขอนแก่น – อุดรธานี - หนองคาย ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอจักราช 
อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอประทาย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
อำเภอพล อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  
อำเภอกุมภวาปี อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
และอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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๔๒. พระราชบัญญัติเวนคนือสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายปัตตานี  
– นราธิวาส ในท้องที่อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ 
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายลำปาง  
– เชียงใหม่ ในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อำเภอแม่ทา 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และอำเภอสารภี อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพ่ือกจิการอุตสาหกรรม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๖. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๗. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๘. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๙. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๐. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๑. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๒. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอน ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ 
ของสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรฐัมนตรี ไปเป็นของสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๕๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดบ้านเมืองรัง ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จากสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เก่ียวกับราชการ
ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๙. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลคลองจั่น 
อำเภอบางกะปิ จงัหวัดพระนคร ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๖๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ 
ตำบลสัมพันธวงศ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ให้แก่สหธนาคารกรงุเทพฯ 
จำกัด พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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๖๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่นายพัลลภ  วิริยะจิตติ  
นางสังวาลย์  วิริยะจิตติ และนายลัด  เฮ่งประยูร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๖๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลจักรวรรดิ์ 
อำเภอสัมพันธวงค์ จังหวัดพระนคร ให้แกน่ายประมูล  นวราช และนายบำรุง  นวราช 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนโรงเรียนประถมศึกษาบางประเภทไปสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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พุทธศักราช ๒๕๑๐ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓. พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรยีญของทหารหญิง 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าตะวันออกเฉยีงเหนือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๖. พระราชบัญญัติกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๗. พระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซยี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๓. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๕. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๖. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๘. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘  
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๑. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๖. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๗. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๘. พระราชบัญญัติเลิกใช้บังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๔๐ และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๕ ในจังหวัดอ่ืนนอกจาก 
จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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๒๙. พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย  
จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายขอนแก่น – เลย 
ในท้องที่อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอหนองเรือ อำเภอภูเวียง อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน่ และอำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายอุดรธานี  
– นครพนม ในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพรรณนานิคม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรพัย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินสายกบินทร์บุรี  
– นครราชสีมา ในท้องที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปักธงชัย  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินสายชุมพร – หลังสวน 
ในท้องทีอ่ำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินสายนครปฐม  
– เพชรบุรี ในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อำเภอบ้านโป่ง  
อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
และอำเภอเขาย้อย อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท้องที่
ตำบลมหาพฤฒาราม อำเภอบางรกั จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๐. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๑. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๕. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งได้มาตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือจัดสร้างโรงพยาบาลโรคจิต 
จังหวัดนนทบุรี พุทธศักราช ๒๕๑๐ ให้แก่เจ้าของเดิม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้างและเงินงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉพาะทีเ่กี่ยวกับราชการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงตั้งอยู่ ณ ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร 
ไปเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจา้งและเงินงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เฉพาะที่เก่ียวกับราชการของคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปเป็นของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนทรัพย์สินของการพลังงานแห่งชาติเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ 
โครงการแม่น้ำพุงให้แก่การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลวัดโสมนัส 
อำเภอป้อมปราบศตัรูพ่าย จังหวัดพระนคร ให้แก่นายประจวบ  บุรานนท์ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลศรีราชา 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้แก่เทศบาลตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลสะเตง  
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ให้แก่นายนิล  แจ่มจรัส พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องทีต่ำบลนครสวรรค์
ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่มูลนิธิปากนำ้โพประชานุเคราะห์ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๔. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลคุ้งสำเภา 
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ให้แก่นางสนิท  พิศอ่อน พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลบางซื่อ  
อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ให้แก่บริษทัปูนซีเมนต์ จำกัด พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๑๐  

๓. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๐  
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พุทธศักราช ๒๕๑๑ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ 

 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติการควบคุมตัวผู้ต้องหาว่าการกระทำความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยป้องกัน

การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔. พระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕. พระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเซีย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖. พระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๗. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๘. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกวุฒสิภาและสมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่ง เงินค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และเบี้ยประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๘. พระราชบัญญัติน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๐. พระราชบัญญัติป้องกนัการกระทำบางอย่าง ในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ  
พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๔๐ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 

๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการนำเงนิตราต่างประเทศเข้ามา 
ในราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๙. พระราชบัญญัติยกเว้นภาษีอากรแก่การนำของเข้ามาในงานแสดงสินค้านานาชาติ 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) 
๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๖. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง  
จังหวัดสิงห์บุรี และตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จงัหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลอนุสาวรีย์บางเขน อำเภอบางเขน 
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๒. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๓. พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๔. พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๖. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ทีดิ่นซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้มาตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน เพ่ือตัดถนน 
เชื่อมคมนาคมกรุงเทพพระมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่  
๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ เฉพาะตอนที่ยังไม่ได้ตัดถนนให้แก่เจ้าของเดิม  
ทายาทหรือผู้รับโอน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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๕๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจนั จงัหวัดสิงห์บุรี  
ของกรมชลประทาน ให้แก่วัดชัณสูตร และท่ีวัด วัดชัณสูตรให้แก่กรมชลประทาน  
พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดเทวราชประดิษฐ์ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดปลดสัตว์ ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดลาดเป็ด ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ทีธ่รณีสงฆ์วัดวงษ์พาทย์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดสกุณาราม ตำบลไชโย อำเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดกลาง ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเกาะ ตำบลอินท์ประมูล อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดช่องลม ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดไทร และวัดกุฎีสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโบสถ์ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง  
จงัหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดไผ่ขาด ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้จากสำนักงานสภาการศึกษา
แห่งชาติไปเป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นของ 
สำนักเลขาธิการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ 
เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของกองประกันภัยไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนกจิการบริหารในกระทรวงเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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๑๔๐ 

๓. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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๑๔๑ 

พุทธศักราช ๒๕๑๒ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๕. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๖. พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๙. พระราชบัญญัติยศตำรวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๐. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๖. พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๗. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรพัย์ ในท้องที่ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลทับหลวง อำเภอเมืองนครปฐม 
จงัหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลบางยี่ขัน อำเภอบางกอกน้อย 
จงัหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๑. พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๓. พระราชบัญญัติให้สิทธิการต่อเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที ่๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดน้อย ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุร ีใหแ้ก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโบสถ์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
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๑๔๒ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดมหาดไทย ตำบลหัวตะพาน  
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดกระดังงา และวัดประโชติการาม ตำบลบางกะบือ 
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดกุฎี ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเก้าชั่ง และวัดโคปูน ตำบลบ้านหม้อ  
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบ์ุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเจ้าบุญเกิด ตำบลเทวราช อำเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดทุง่จันทรสมุทร ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดปลาไหล ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโพธิ์ศรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดศรีวิชัย ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสุขเกษมธรรมิการาม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนองตะโก ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลหนองหลวง 
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้แก่เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลธาตุเชิงชุม 
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้แก่นายเต็ก  ตีระสวัสดิ์ชัย พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 
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พุทธศักราช ๒๕๑๓ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๕. พระราชบัญญัติภาษีซีเมนต์ ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัด สายสงขลา – จะนะ  
- นาทวี ในท้องที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายบ้านพังโคน  
– บ้านหนองหิ้ง – บึงกาฬ ในท้องที่อำเภอพรรณนานิคม อำเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร และอำเภอเซกา อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหารมิทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายบ้านหนองหิ้ง  
– บ้านเซกา ในท้องที่อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายระนอง – ตะกั่ว
ป่า ในท้องที่อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และกิ่งอำเภอคุระบุร ี
อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายหนองคาย  
– บึงกาฬ ในท้องที่อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอโพนพิสัย และอำเภอบึงกาฬ  
จงัหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายอุดรธานี – 
หนองคาย ในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในทอ้งทีต่ำบลมหาพฤฒาราม อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท้องที่ตำบลเพชรบุรี อำเภอพญาไท จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประมง  
พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๖. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดภาษีซเีมนต์ ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
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๑๔๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
ซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๒๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดปฐมพานิช ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ 
จงัหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดปฐมพานิช ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุร ีให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลตลาดหลวง  
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓  
๓. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๔. พระราชกำหนดภาษเีครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๕. พระราชกำหนดภาษีซเีมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๖. พระราชกำหนดภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์ซึ่งทำในราชอาณาจักร 

๗. พระราชกำหนดสุรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
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พุทธศักราช ๒๕๑๔ 
 

ประกาศพระบรมราชโองการ 
๑. ประกาศพระบรมราชโองการใช้กฎอยัการศึกในบางจังหวัด 

 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๓. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศนูย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๕. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๗. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๘. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๑๐. พระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๑๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๑๒. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๘. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศพระบรมราชโองการให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาบางอย่างเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหารมิทรัพย์ในท้องที่ตำบลเมืองเก่า และตำบลหนองแหน 
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติเหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน
ในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๑๔ 
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พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 

 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๒๙๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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พุทธศักราช ๒๕๑๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓. พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓  
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน  
ซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖  
พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติภาษีไม้ขีดไฟซึ่งทำในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๓. พระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติแร ่(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๑๖ 
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๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์และแขวงสีลม เขตบางรัก 
และแขวงยานนาวา แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอน และแขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบางโฉลง ตำบลราชาเทวะ  
และตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัด สายยางตลาด  
– โพนทอง เสลภูมิ ในท้องที่อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
และอำเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายกำแพงเพชร  
– สุโขทัย ในท้องที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายนครราชสีมา  
– โชคชัย – นางรอง – กันทรลักษ์ – เดชอุดม – อุบลราชธานี ตอนสังขะ – เดชอุดม  
ในท้องที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายปากเกรด็  
– หลักสี่ – มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม – กบนิทร์บุรี –นครราชสีมา ตอนมีนบุรี 
– ฉะเชิงเทรา ในท้องที่เขตมีนบุรี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท้องที่แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ และแขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๕. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดชัยสงคราม ตำบลลาดหลวง  
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดโบสถ์ ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดใบบัว ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดอัมพวา ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรีเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ ไปเป็นของสำนักงาน
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
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๔๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในทอ้งทีต่ำบลสะเตงนอก 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ให้แก่ นายจ้องเกาะหิ้น  แซ่จ้อง พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์วัดตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอเขาชัยสน  
จังหวัดพัทลุง ให้แก่นายจัด  ฤทธิเดช พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
ซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๕. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๖. พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๗. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๘. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
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พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 

 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔. พระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๗. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๘. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒  
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘  
ลงวันที ่๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๖  
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓  
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
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๒๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙)  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๕. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๒๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๙. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๐. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๑. พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติป้องกันการค้ากำไรเกินควร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจงัหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓๙. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศลุกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๔๒. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติ ที่ ๓๖/๒๕๑๕  

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๔. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๕. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๔ ลงวันที ่๑๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 
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๑๕๒ 

๔๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๓๓๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๘. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๙. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๔. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๕. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๖. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา 
จงัหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๙. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๐. พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๑. พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๒. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของสำนักงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี  
ไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๖. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ให้แก่การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๙. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์วัดศรีดอก ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๗๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดประสาท ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๗๑. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง  
และเงินงบประมาณของกรมการแพทย์และอนามัย และกรมส่งเสริมสาธารณสุข 
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กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทย์  
กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมอนามัย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
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๑๕๔ 

พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

 

พระราชบญัญัติ 
๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒. พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓. พระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔. พระราชบัญญัติการค้ากับประเทศที่ประกอบการค้าโดยรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๗. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๘. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบัติเกีย่วกับการอบรมและฝึกอาชีพบุคคลบางประเภท  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที ่๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
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๒๒. พระราชบัญญัติเงนิประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๘. พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๙. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๐. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๑. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการห้ามนำเข้าและจำหน่ายและการผ่อนผัน 
ให้จำหน่ายซึ่งสินค้าที่ผลิตหรือมีกำเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๒. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๔. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๕. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๑. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๒. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๓. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๔. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการอบรมและฝึกอาชีพบุคคลบางประเภท พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๖. พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๗. พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน  
สายบ้านไผ่มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – อุบลราชธานี ในท้องทีอ่ำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น อำเภอบรบือ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรีและอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองยโสธร 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และอำเภอเขื่องใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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๑๕๖ 

๔๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๐. พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๒. พระราชบัญญัติหมู่บ้านอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๓. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๔. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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๑๕๗ 

พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓. พระราชบัญญัติกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๔. พระราชบัญญัติกู้เงินเพ่ือการป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที ่๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายนพ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓  
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๘)  
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๔. พระราชบัญญัติคร ู(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๕. พระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๙. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศ  
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
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๑๕๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๒. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการค้ากับประเทศที่ประกอบการค้าโดยรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก 
ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑  
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการดำรงตำแหนง่ข้าราชการการเมืองบางตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓๐. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  
ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓๑. พระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดมกุฎกษัตริยาราม แขวงบางขุนพรหม 
กรงุเทพมหานคร ให้แก่กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของสำนักงานส่งเสริมเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเป็นส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
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๑๕๙ 

พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนด แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๖. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๓. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๔. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๕. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่  
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ 
ภายในราชอาณาจักรระหว่าง วันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐  
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๗. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๘. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๙. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๑. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๓. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๗. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๙. พระราชบัญญัติวิศวกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัดสายน่าน – ปัว  
– ทุ่งช้าง – งอบ – ปอน – บ้านน้ำเลียง –สบปืน – ห้วยโก๋น – เขตแดนเชียงเงินตอนน่าน 
– ปัว ในท้องที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพฯ  
– ตราด ตอนบางละมุง – ระยอง ในท้องที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
และอำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินสายพระประแดง  
– สำโรง – บางปะอิน - อยุธยา – สิงห์บุรี – ชัยนาท – บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (พยุหะคีรี) ตอนอำเภอเมืองชัยนาท – พยุหะคีรี ในท้องที่ 
อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และอำเภอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรค์ และสายกรุงเทพฯ – วังน้อย – สระบุรี – โคกสำโรง – ลพบุรี  
– ชัยนาท – นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – ลำปาง – เชียงราย – ตอนพยุหะคีรี 
 - นครสวรรค์ ในท้องที่อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินสายสีคิ้ว – ชัยภูมิ  
– ชุมแพ – เลย – เชียงคาน ตอนชัยภูมิ – ชุมแพ ในท้องที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  
อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอแก่งคล้อ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงในท้องที่ 
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี แขวงคลองต้นไทร และแขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน 
แขวงบางรัก เขตบางรัก และแขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน 
สายกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ – บางปะกง – ชลบุรี – ระยอง – จันทบุรี - ตราด  
ตอนศรีราชา - สัตหีบ ในท้องที่อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๘. พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๓๙. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไปเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยี่และอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่แขวงบุคคโล  
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้แก่องค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๐ ) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๑ ) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๔. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติการเดินอากาศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓. พระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔. พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑  
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙)  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๙. พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๐. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุม 
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๒. พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๓. พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๐. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๑. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๓. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา  
และตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลแม่เหียะ และตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัด สายบุรีรัมย์  
- พุทไธสง ในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง และอำเภอพุทไธสง  
จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัด สายพัทลุง -  
ควนขนุน - ปากคลอง ในท้องที่อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัด สายสุพรรณบุรี  
- ชัยนาท ในท้องที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก  
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอหันคา อำเภอสรรคบุรี  
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายบางปะอิน  
- นครสวรรค์ ตอนบางปะอิน - สรรพยา ในท้องที่อำเภอบางปะอิน  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน  
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย  
จงัหวัดอ่างทอง อำเภอพรหมบุรี อำเภอสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายอ้อมเมืองชลบุรี 
ในท้องที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท้องที่
แขวงห้วยขวาง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง และแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๕๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๙. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๐. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๑. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๖๒. พระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๓. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๔. พระราชบัญญัติองครักษ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๕. พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย ให้แก่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๙. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๗๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลบุ่ง  
อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่คุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
ซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุน
การเงินและธนาคารระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๗. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบาง
ประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๘. พระราชกำหนดถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาวราคาห้าบาท ลักษณะเก้าเหลี่ยม 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๙. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๐. พระราชกำหนดพิกดัอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๒. พระราชกำหนดพิกดัอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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พุทธศักราช ๒๕๒๒ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๙. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๐. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๓. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗  
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๖  
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๒๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๙. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๐. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของประชาคมยุโรป และสำนักงาน
คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๗. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๘. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๑. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๒. พระราชบัญญัติเทคโนโลยี่การเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๔๓. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๔. พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๕. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๖. พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๗. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๘. พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๙. พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๐. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๑. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๔. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๖. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๕๗. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๘. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๙. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๒๒  
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๐. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔  
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๑. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๒. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๓. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๗. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๘. พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๙. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๒. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๓. พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษ สายดินแดง - ท่าเรือ  
ในท้องที่เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตพระโขนง และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๕. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๗. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๘. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๙. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒  
๘๐. พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๑. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๒. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๓. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๔. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๘๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่สภากาชาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดจันทนาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ให้แก่นายปลื้ม  ปุณศรี พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริการบางส่วนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
ไปเป็นของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๙. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย 
ไปเป็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๙๐. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๙๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๙๒. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการ
เรื่องราวร้องทุกข์ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 
ไปเป็นของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 

ซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 

ซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. พระราชกำหนดจัดสรรเงินภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศลุกากร (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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พุทธศักราช ๒๕๒๓ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๔. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๕. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๖. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑  
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๔. พระราชบัญญัติเครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๐. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๘. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๙. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท้องที่แขวงยานนาวา แขวงวัดพระยาไกร และแขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓๒. พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และโรงเรียนประถมศึกษา ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๕. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๖. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๗. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๘. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๙. พระราชกำหนดอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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พุทธศักราช ๒๕๒๔ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก้ผู้ก่อความไม่สงบ 
เพ่ือยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๗. พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๘. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๙. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งทำในราชอาณาจักร (ฉบับที ่๓)  
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๑. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงตลาดบางเขน และแขวงสายใหม่ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรพัย์ในท้องที่ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัด สายเขาช่องพราน 
-วัดเฉลิมอาสน์-เพชรเกษม ตอนอ้อมเมืองโพธาราม ในท้องที่อำเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัด สายท่าแพ-ท่าศาลา 
- สิชล-ขนอม ตอนท่าศาลา-สิชล ในท้องที่อำเภอท่าศาลาและอำเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัด สายนครศรีธรรมราช-
เชียรใหญ่-หัวไทร-ระโนด ตอนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่-หวัไทร ในท้องที่ 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอเชียรใหญ่และอำเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกจากทาง
หลวงแผ่นดิน สายกรุงเทพฯ-วังน้อย-สระบุรี-ลพบรุ-ีชัยนาท-นครสวรรค์-กำแพงเพชร 
-ตาก-ลำปาง-เชียงราย เข้าอำเภอบรรพตพิสัย ในท้องที่อำเภอบรรพตพิสัย  
จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายชุมพร-หลังสวน 
-สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง-พัทลุง ตอนทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์ ในท้องที่อำเภอทุ่งสง  
และอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายแยก 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ (แยกสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า)-บางกอกน้อย ทางหลวงพิเศษ  
สายบางกอกน้อย-นครชัยศรีและทางหลวงแผ่นดินสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔-
นครชัยศรี ในท้องที่เขตบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
และอำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายแยก 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ (แยกสะพานกรุงธนฯ)-บรรจบทางหลวงพิเศษ สายบางกอกน้อย 
-นครชัยศรี ในท้องที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล 
ในท้องที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน  
สายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-สุรินทร์-ปราสาท-ช่องจอม  
ตอนกาฬสินธุ์-กมลาไสย-ร้อยเอ็ด ในท้องที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน  
สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี-ลาดหญ้า-ไทรโยค-ทองผาภูม-ิ
สังขละบุรี-เจดีย์สามองค์ ตอนลาดหญ้า-ไทรโยค-ทองผาภูมิ ในท้องที่ 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๕. พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๖. พระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากรัฐบาลต่างประเทศ  
เพ่ือจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนกลาง ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดราษฎร์บรรจง ตำบลลำตาเสา  
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔๔ 

๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดลาดทราย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุทีเ่ป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ให้แก่ นายลี  ผลประเสริฐ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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๓๒. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดโพธิ์ลังกา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓. พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๔. พระราชกำหนดจัดสรรเงินภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๕. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพ่ือยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๖. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๗. พระราชกำหนดภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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๑๗๕ 

พุทธศักราช ๒๕๒๕ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๓. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗  
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๒  
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๒๑  
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๖. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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๑๗๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๒-บ้านลาด-บ้านเบิก-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ 
(อำเภอท่าวุ้ง) ตอนบ้านเบิก-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ (อำเภอท่าวุ้ง)  
ในท้องที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน 
สายวังสะพุง-อุดรธานี ในท้องที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และอำเภอนากลาง  
อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอหนองวัวซอ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน 
สายกรุงเทพฯ-วังน้อย-สระบุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-ลำปาง 
-เชียงราย ตอนดอนเมือง-สระบุรี ในท้องที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อำเภอลำลูกกา 
อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓๓. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๖. พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโบสถ์ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสถิตย์วัฒนาราม ตำบลบางกระบือ  
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดราษฎร์บูรณะ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดโคกจันทน์ ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา  
จงัหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดสวนลำใย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๕. พระราชกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๖. พระราชกำหนดพิกดัอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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พุทธศักราช ๒๕๒๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒. พระราชบัญญัติการรื้อฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๕. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๗. พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๙. พระราชบัญญัติถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง 
ใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลฝายแก้ว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๑๒. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติยกโทษและทัณฑ์ให้แก่ทหารกองประจำการซึ่งขาดหรือหนีราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน 
เหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้รับพระราชทาน 
เหรียญชัยสมรภูมิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๐. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลนครสวรรค์ออก  
อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงเทศบาล สายรัชดาภิเษก  
ในท้องที่แขวงห้วยขวาง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง และแขวงลาดยาว  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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๑๗๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก  
ในท้องที่แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  
แขวงคลองเตย เขตพระโขนง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง แขวงลาดยาว เขตบางเขน และแขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษ สายพระประแดง 
-บางแค-ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ตอนตลิ่งชัน-บางบัวทอง ในท้องที่เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท้องที่แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม 
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้แก่เทศบาลเมืองสกลนคร พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนที่เกี่ยวกับงานประปาของเขตบางเขน และเขตบางกะปิไปเป็นของการประปา
นครหลวง พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบของกองทัพเรือ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม และของสำนักปลัดกระทรวง  
กระทรวงคมนาคม ไปเป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ 
กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้แก่การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลหนองหอย 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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๑๘๐ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๕. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๖. พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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พุทธศักราช ๒๕๒๗ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการ 

ตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๒๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย 

กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด 
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองสระบุรี 
ในท้องที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินสามแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี-ลาดหญ้า-ไทรโยค-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี 
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-เจดีย์สามองค์ ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔-(สามแยกสระกระเทียม) 
-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี ในท้องที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอท่ามะกา 
อำเภอท่าม่วง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงจังหวัด 
หมายเลข ๔๐๑๕ สายบ้านตาล-ลานสะกา-ฉวาง ในท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
อำเภอลานสะกา และอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน  
สายบางบัวทอง-ลาดบัวหลวง-สุพรรณบุรี ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด 
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และอำเภอบางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๙. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๐. พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๑. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเกตุ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเขาพระงาม ตำบลโคกกระเทียม  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดช้าง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ตำบลบ่อพลับ  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดพระยายัง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดพินิจธรรมสาร ตำบลบางเสด็จ  
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ศรี ตำบลมหาสวน อำเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดมุจรินทร์ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง  
จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสะแก ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสังข์กระจาย ตำบลบึงชำอ้อ  
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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๔๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสีลาขันธ์ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง 
จงัหวัดขอนแก่น ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเสนาสนาราม ตำบลคลองสะแก  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเสนาสนาราม ตำบลบ่อโพง  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโสมนัสวิหาร ตำบลคลองสี่  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสว่างภพ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง  
จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดิน ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลบางเสาธง 
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่แขวงสายไหม  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ให้แก่กองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๕๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดตะกู ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๕๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดทุ่งสว่าง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  
พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๕. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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พุทธศักราช ๒๕๒๘ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘ 

 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒. พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๗. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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๒๗. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมประมวลข่าวกลาง  
สำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย  
พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๕. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๖. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๗. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๘. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง ปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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พุทธศักราช ๒๕๒๙ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒. พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน  
จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน  
ตำบลบางเมือง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลพลีใหญ่  
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปะกอง อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลนาป่า ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี ตำบลหนองซ้ำซาก 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหัวเขา อำเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษ สายบางนา – ท่าเรือ  
ในท้องที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๔๖  
สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ – ชายทะเล ตอนแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๗ (บ้านน้ำกระจาย) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘  
(บ้านทุ่งหวัง) ในท้องที่อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๔๖  
สายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๔๐๗ (บ้านน้ำกระจาย) – เกาะยอ  
– บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๘๓ (บ้านเขาแดง) ในท้องที่อำเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท้องที่ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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๑๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล 
ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ของวัดบางน้ำผึ้งนอก ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่วัดบุญรอดธรรมาราม แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง 
จังหวัดปราจีนบุรี ของวัดหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ทีธ่รณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดชุมพลนิกายาราม ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ของวัดสุวรรณราดาราม ตำบลหอรัตนไชย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย  
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ของวัดดอนทราย ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ของวัดหนองฆ้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
ให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่นางพยงค์  เพ่งพินิจ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดไพรวัลย์ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนองฆ้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่อำเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่ ให้แก่กรมการบินพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่แขวงลำปลาทิว  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลบางเตย 
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้แก่วัดบางเตยกลาง พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ของวัดหนองฆ้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้แก่กรมชลประทาน 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดเกษมประทีป ตำบลวัดเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดโคกมะม่วง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดโฆษิต ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดญาโณทัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ  
จังหวัดปัตตานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดทรายมูล ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดท้าวคำวัง ตำบลหางดง อำเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดพระพุทธ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดแม่กะ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดลองลือบุญ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๔. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีมงคล ตำบลหาดอาสา อำเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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๔๕. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดหนองเต่าคำ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท  
จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดอรัญทวัน ตำบลหางดง อำเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดอินทาราม ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดนาหว้า ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดป่าเหมือด ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดพิชัยธาราม ตำบลม่วงชุ่ม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๒. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดม่วงชุ่ม ตำบลม่วงชุ่ม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๓. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดยางนอน ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๔. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดหนองพังตรุ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอนที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดทุ่งกว้าง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง  
จังหวัดแพร่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๖. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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๑๙๐ 

พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒. พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๖. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗. พระราชบัญญัติการปฏิบัติการเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการ 

ตามคำพิพากษาคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๙. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๐. พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๓. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๑)  
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๑. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุ โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๓. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๙. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๑๙๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวราชการพนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล  
และพนักงานองค์การของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๒. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๓. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต แลประพฤติมิชอบในวงราชการ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๒  
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๘. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๙. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๐. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๑. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๒. พระราชบัญญัติรายได้ของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๓. พระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๔. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๕. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๖. พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๐. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษสายดาวคะนอง – ท่าเรือ  
ในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท้องที่ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๔. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๕. พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๖. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๗. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม 
อาวุธปืน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๑๙๒ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร ของวัดประยุรวงศาวาส เขตวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
ให้แก่กรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดกำแพง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่  
จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดไก่เตี้ย ตำบลบ้านรุน  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน  
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดขนอนเหนือ ตำบลบ้านกรด  
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดจันทาราม ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดชีปะขาว ตำบลบางประแดง  
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดตองปุ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดตาลานใต้ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดตาลานเหนือ ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดทำเลไทย ตำบลบ้านรุน  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน  
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดน้อยนอก ตำบลบางกระสอ  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่กรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบพิตรพิมุข แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบ้านกลิ้ง ตำบลบางประแดง  
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดราย ตำบลปากจั่น  
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโรงช้าง ตำบลศาลาขาว  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสระกะเทียม ตำบลสระกระเทียม  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๗๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเสนหา ตำบลหนองปากโลง  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดธรรมโชติ ตำบลโรงเข ้อำเภอบ้านแพร้ว  
จังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดนนทรีย์ ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดประมุง ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๐. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย 
ไปเป็นของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่กรมการบินพาณิชย์  
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๒. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดเทวสังฆาราม ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๓. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีบุญเรือง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๔. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดสิทธิบังคม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๕. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์วัดคุณานุสรณ์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๖. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์วัดดอนไชย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๗. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์วัดท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๘. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดคลองขอม ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๙. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๙๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดธรรมจริยา ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน  
จงัหวัดมหาสารคาม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๙๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดป่านิโรธมรรคาลัย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๙๒. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดรังแร้ง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๙๓. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดศรีสมพร ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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พุทธศักราช ๒๕๓๑ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓. พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบ เพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน
ระหว่างวันที่ ๘ และวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๖. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดแก้วศิลาราม ตำบลสระสี่เหลี่ยม  
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดข่อยสังฆราช ตำบลหัวไผ่  
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดจันทาราม ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดแจ้ง ตำบลพิตเทียน อำเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา  
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโบสถ์สายทอง ตำบลสายทอง  
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม  
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
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๒๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสามเกลียว ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ของวัดป่าเลไลยก์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จงัหวัดพิษณุโลก ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี ของวัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ  
จงัหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดรุ้ง ตำบลบ้านรี เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง  
จังหวัดอ่างทอง ของวัดอ่างทอง ตำบลนางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี ของวัดเนินมะขามป้อม ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ของวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ทีใ่ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ให้แก่เทศบาลตำบลกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลจระแม  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่นางป้อง คุณคำ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลท้ายบ้าน  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดบางตาล่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์งาม ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี  
จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดตำนาน ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดท่าโพธิ์ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
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๑๙๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดธาราสถิต ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดไผ่ขาด ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดสามเกลียว ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดสุทธาวาส ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 



กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๑๙๘ 

พุทธศักราช ๒๕๓๒ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๒ 

 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗)  
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๓. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยี่และอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๖. พระราชบัญญัติยกโทษและทัณฑ์ให้แก่ทหารกองประจำการซึ่งขาดหรือหนีราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๗. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
แขวงสวนหลวง แขวงประเวศ เขตพระโขนง และแขวงคลองสองต้นนุ่น  
แขวงคลองประเวศ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้าง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓ สายคลองตัน – ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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๑๙๙ 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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๒๐๐ 

พุทธศักราช ๒๕๓๓ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๒. พระราชบัญญัติกำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางภาษี  

ตำบลบางเลน ตำบลคลองนกกระทุง ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ตำบลทวีวัฒนา ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง 
ตำบลบ้านใหม่ ตำบลแม่นาง ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่  
และตำบลบางคูเวียง ตำบลปลายบาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓  
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการไปรษณีย์แห่งเอเชีย 
และแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓  

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 

ของตุลาการรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๔. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดเีด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติรับรองฐานะขององค์การยางธรรมชาติระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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๒๐๑ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงแสมดำ แขวงบางบอน  
แขวงบางขุนเทียน แขวงหลักสอง แขวงหนองแขม แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ  
แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ และแขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรม แขวงบางระมาด  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๔๐  
สายพระประแดง – บางบัวทอง ตอนบางขุนเทียน - ตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๔. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ของวัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ของวัดบางบัวทอง และของวัดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆ์ วัดโคก ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆ์ วัดท้องคุ้ง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่  
จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆ์ วัดธรรมสังเวช ตำบลหัวไผ่  
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนาสนาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนาสนาราม ตำบลหัวรอ 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ของวัดธรรมสังเวช ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนาสนาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆ์วัดกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆ์วัดสิงห์สุธาวาส ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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๒๐๒ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง 
จงัหวัดราชบุรี ให้แก่วัดหัวโปง่ และที่ธรณีสงฆ์ วัดหัวโป่งในท้องที่ตำบลหนองอ้อ  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่วัด วัดราษฎร์บำรุง ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลหลุม  
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่วัดป่าพุทธมงคล พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลเมืองเดช  
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่วัดเมืองเดช พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์วัดคุณานุสรณ์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์วัดโพธิ์ชัย ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์วัดใหม่อรัญณิกกาวาส ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดศรีชมภู ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๔. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดศรีชลธาร ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๕. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดสระฉัททันต์ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนวัด วัดธรรมสังเวช ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักงานประกันภัย  
กระทรวงพาณิชย์ ไปเป็นของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ และโอนอำนาจ
หน้าที่ และกิจการบริหารของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์  
ไปเป็นของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ 
กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒. พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓. พระราชกำหนดยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๒  
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

๒. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗. พระราชบัญญัติการปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘. พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑. พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ บนทางหลวงและสะพาน  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๖ 
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุนาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๕. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๒๖. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๑. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๒. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๔. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๕. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินค้าเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๖. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๑. พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๒. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๕. พระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๖. พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔๗. พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๘. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๙. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๐. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๑. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๗  
ฉบับที่ ๑๙ และฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๒. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ 
ชัยสมรภูมิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๓. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๔. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๒๐๕ 

๕๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๘. พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๙. พระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๐. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๑. พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๒. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๓. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๖๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน 
ที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๘. พระราชบัญญัติเวนคืนสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลภูมิ ตำบลห้วยเขน ตำบลวังตะกู 
ตำบลสำนักขุนเณร ตำบลวังงิ้ว อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร และตำบลดงขุย 
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๖๙  
สายต่อเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาคควบคุม – ดงขุย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลพระขาว ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล 
ตำบลนมโค ตำบลสามกอ ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา ตำบลแก้วฟ้า ตำบลบางซ้าย 
อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลไผ่กองดัน ตำบลสาลี อำเภอบาง
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๖๓ สายอยุธยา  
– บ้านสาลี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี และตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๔๕ สายสะพานนนทบุรี – บางบัวทอง  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๑. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗๓. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๔. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๕. พระราชบัญญัติเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๖. พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำผิดบางอย่างทางทะเล  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๗. พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๗๘. พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๒๐๖ 

๗๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่จัดวัดแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี ให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดบ้านขวาง ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลประจันตคาม  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ของวัดบางแขยง ตำบลโนนห้อม  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบรุี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี ของวัดชี้สระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโฆสิตธาราม ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนคลัง ตำบลดอนคลัง  
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบางบาล ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบางปลาหมอ ตำบลน้ำเตา้ อำเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโบสถ์ ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโบสถ์วรดิตถ์ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดใบบัว ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดพระยาญาติ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์เรียง ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด 
จงัหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ศรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี  ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีมงคล ตำบลหน้าเมือง  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดหนองกะพ้อ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๒๐๗ 

๙๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดหน้าต่างใน ตำบลท่าไม้ อำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดถนน ตำบลโผงผาง อำเภอปา่โมก จังหวัดอ่างทอง 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ ตำบลบ้านโพธิ์  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดอินทร์เกษม ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดมณีวรรณ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ของวัดโพธิ์ศรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ของวัดแก่นเหล็ก ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุร ีให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ของวัดโพธิ์ศรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดนิเวศธรรมประวัติ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ของวัดธรรมสังเวช ตำบลหัวใฝ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ของวัดเสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี ของวัดแก่นเหล็ก ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ 
นที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร ให้แก่วัดเทพนิมิต ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๑๐๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง ตำบลอำแพง  
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดบัวสุวรรณ์ประดิษฐ์ ตำบลระแหง  
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดปากน้ำ ตำบลแคออก อำเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดยวด ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดลอดช่อง ตำบลบ้านป้อม  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสหราษฎร์บำรุง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนองไก่ดำ ตำบลต้นมะพร้าว  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหน้าต่างนอก ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหน้าต่างใน ตำบลท่าไม้ อำเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหน้าพระเมรุราชิการาม ตำบลท่าวาสุกรี  
อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหัวโป่ง ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๐. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดเกี๋ยงคาเก่า ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๑. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดคร้อพนัน ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๒. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดพรหมประสิทธิ์ ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๓. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดเกี๋ยงคาเก่า ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๔. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๕. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดตะโหนด ตำบลหัวใฝ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๑๒๖. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดท้องบัว ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๗. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดบึงแก้ว ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๘. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดแม่แพง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๙. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดศรีสำเภาวนาราม ตำบลพลา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง 
ให้แก่กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดหนองตาเสือ ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดหัวเตย ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๒. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดใหม่ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๓. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดอัมพวันวิทยาราม ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ  
จังหวัดอุดรธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๔. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมการเมืองกับอำนาจหน้าที่
และกิจการบริหารบางส่วนของกรมเศรษฐกิจและของกรมสารนิเทศ  
กระทรวงการต่างประเทศไปเป็นของกรมยุโรป กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  
กรมเอเซียตะวันออก หรือกรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๕. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของ 
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นของสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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พุทธศักราช ๒๕๓๕ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๑) 
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับที ่๒) 
๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๓) 
๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) 

 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๒. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๕. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑  
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๑๑ 

๒๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๘)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๐. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๒. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๓. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๖. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๘. พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๐. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๑. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๒. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๖. พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๗. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๘. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๙. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๐. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๑. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๒. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๓. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๔. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล  
และพนักงานองค์การของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๑๒ 

๕๕. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๖. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๗. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๓. พระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๔. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๕. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๗. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๘. พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  

หรือวัตถุระเบิดที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๙. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ 
และครอบครัวทหารผ่านศึกซ่ึงเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๘. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๙. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๐. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๑. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๒. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๓. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๕. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๑๓ 

๘๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลปากข้าวสาร ตำบลโคกสว่าง  
ตำบลนาโฉง ตำบลปากเพรียว และตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพฯ – เชียงราย ตอนเลี่ยงเมือง
สระบุรี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ 
และสายพญาไท – ศรีนครินทร์ ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง  
เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาธร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๐. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๒. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๓. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๔. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๕. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๖. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๗. พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๘. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๙. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๒. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดกิ่งแก้ว ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กรมการบินพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดลาดกระบัง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กรมการบินพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดท่าช้าง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่มัสยิดซอลาหุดดีน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๑๔ 

๑๐๖. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา  
อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้แก่การท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลหัวหิน  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กรมการบินพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๙. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน  
ไปเป็นของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๐. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๑. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะเบียนการค้า  
กระทรวงพาณิชย์และของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๒. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๓. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๔. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานส่งเสริม 
งานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๕. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ  
พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว่างวันที่  
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๑๕ 

พุทธศักราช ๒๕๓๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๖. พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๗. พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดหนองบัวลำพู พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๘. พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๙. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๑๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
และตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๑๐๗ สายต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม – ฝาง ตอนจังหวัดเชียงใหม่  
– อำเภอแม่ริม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลเชียงรากใหม่ อำเภอสามโคก 
ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี และตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๔ สายแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ – สถานีวิทยุคลองหลวง ตอนแยกทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๔๗ – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (บางขัน) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลหน้าเมือง  
และตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างทางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑๗๐ สายบ้านสระเกศ – บ้านหัวถนน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ สายต่อเขตกรุงเทพมหานคร 
ควบคุม - รังสิต ตอนบ้านกอนเดิง – บ้านดาบ (๑) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลปากช่อง และตำบลจันทึก  
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน 
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๒๑๖ 

หมายเลข ๒๒๔๗ สายปากช่อง – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (จงโก)  
ตอนอำเภอปากช่อง – บ้านลำสมพุง พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ สายนาเกตุ  
– ต่อเขตเทศบาลเมืองยะลา ควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลวานรนิวาส ตำบลขัวก่าย  
อำเภอนราธิวาส และตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒ 
(วานรนิวาส) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๔ (บ้านเซื่อม) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายนครราชสีมา  
– อุบลราชธานี ตอนอำเภอเมืองนครราชสีมา – อำเภอจักราช พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลอ่างทอง ตำบลหน้าเมือง  
ตำบลมะเร็ต ตำบลบ่อผุด และตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖๙ สายรอบเกาะสมุย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสร้างทางรถไฟสายชุมทางแก่งคอย – คลองสิบเก้า พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง  
และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย 
ไปเป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี  
ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นของกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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๒๑๗ 

พุทธศักราช ๒๕๓๗ 
 

พระราชบัญญตั ิ
๑. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔. พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๕. พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑) 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๕. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
และศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๕  
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๗ 



กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๒๑๘ 

๓๐. พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๑. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท่องที่ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพฯ – ตราด  
ตอนเลี่ยงเมืองระยองด้านตะวันตก พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ  
และตำบลบ่อชัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (น้ำดุก)  
ตอนแยกอำเภอศรีเทพ – บ้านทุ่งใหญ่ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท่องที่ตำบลบางเตย ตำบลคลองควาย  
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และตำบลโคกช้าง ตำบลบ้านม้า ตำบลไม้ตรา  
ตำบลบางไทร ตำบลบางพลี ตำบลห่อหมก ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๑ สายปทุมธานี  
– เสนา ตอนอำเภอสามโคก - อำเภอเสนา พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหนองควาย และตำบลบ้านปง 
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๖๙  
สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (หางดง) – สะเมิง พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุรี ให้แก่นางสาวสกล บุญถนอม และนางสาวองุ่น  เฮ้งตระกูล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกรมทางหลวง 
ซึ่งได้มาตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดิน  
สายนครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี – หนองคาย ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 
อำเภอจักราช อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอประทาย อำเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพล อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น อำเภอกุมภวาปี อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
และอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๙ ให้แก่เจ้าของเดิม  
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสถาบันสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุขไปเป็นกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔๔. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของกรมผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ 

 
พระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๕)  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๗. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๘. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงคลองประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีคิ้ว – เชียงคาน 
ตอนแยกเข้าอำเภอสีคิ้ว พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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๒๗. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมการฝึกหัดครู 
กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ 

 

พระราชบัญญตั ิ
๑. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓. พระราชบัญญัติการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๖)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๙)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๗. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๒. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๔. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดินและกฎหมายที่เก่ียวข้องที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาที่ไม่ปกติ 
และท่ีให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเก่ียวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๙. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลท่าสองคอน
และตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๓ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘ (มหาสารคาม) – สกลนคร 
ตอนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๐๔ สายสถานีรถไฟ
นครสวรรค์ – ต่อเขตสุขาภิบาลซับสมอทอดควบคุมตอนสี่แยกไดตาล พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าพ่ีเลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓๑ สายทางแยก
เข้าสุพรรณบุรี ตอนแยกเข้าบ้านไผ่ขวาง - บ้านคันคู พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี  
และตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลย ๒๐๕ (ชัยบาดาล)  
– บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (น้ำดุก) ตอนอำเภอวิเชียรบุรี – บ้านเนินสะเดา 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโพธิ์ชัยและตำบลหนองกอมเกาะ 
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ สาย
สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ตอน กม. ๑๖๓+๐๐๐ – ต่อเขตแดนไทยลาว  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลสันกลาง ตำบลทุ่งต้อม ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง 
จงัหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ สายต่อทางเทศบาล 
นครเชียงใหม่ควบคุม – ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุมตอนต่อทางเทศบาล
นครเชียงใหม่ควบคุม- อำเภอสันป่าตอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง  
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๕๖ สายเสิงสาง  
– โคกน้อยโนนสมบูรณ์ ตอนอำเภอเสิงสาง – โนนสำราญ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองบัวใหญ่ ตำบลบ้านกอก 
ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส และตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๐ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑ (หนองบัวใหญ่) – หนองจาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๙๘ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ (บ้านใหม่) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๐๒ (หนองลาว) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
และอำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษ สายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ 
และสายพญาไท – ศรีนครินทร์ ในท้องที่เขตราชเทวี เขตปทุมวัน และเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๓. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
สยามมกุฏราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๗. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดทุ่งสง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๔. พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๖. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโกรกพระ ตำบลเนินกว้าว  
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๙ สายโกรกพระ - ทัพทัน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๘๗ สายราชบุรี  
– เหมืองผาปกค้างคาว ตอนเลี่ยงเมืองจอมบึง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่า  
และตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดิน
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๒๒๕ 

หมายเลข ๒๑๓๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ขอนแก่น)  
– บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๒ (เหล่านางาม) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒ สายบางปะอิน  
– พยุหะคีรี ตอนทางแยกต่างระดับอำเภอเมืองสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลมีชัยและตำบลหนองกอมเกาะ 
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพ่ือสร้างทางรถไฟสายหนองคาย – 
เวียงจันทน์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายตาก – ขอนแก่น  
ตอนเลี่ยงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๓ สายวังชมภู  
– ต่อเขตเทศบาลเมืองพิจิตรควบคุม ตอนสามแยกบ้านวังชมภู พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ 
จงัหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอพานทอง อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา  
อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือสร้างทางรถไฟฉะเชิงเทรา – สัตหีบ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
และอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือสร้างทางรถไฟสายสัตหีบ  
– มาบตาพุด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษสายบางซื่อ – หัวลำโพง  
- พระโขนง และสายลาดพร้าว – สาธร ในท้องที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๒. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  
๓๔. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดนเฉพาะ ในท้องที่ตำบลพระพุทธบาท  
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ให้แก่วัดหินหมากเป้ง และโอนที่ธรณีสงฆ์  
วัดหินหมากเป้ง ในท้องที่ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
ให้แก่กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๕. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๖. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๗. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย  
พุทธศกัราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๘. พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๙. พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๐. พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๒๒๗ 

พุทธศักราช ๒๕๔๑ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๖. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ และกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑  

๑๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๙. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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๒๓. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๙. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๓  

ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๐. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย 

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง
นครสวรรค์ และตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือสร้าง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (นครสวรรค์) 
– ชัยภูมิ ตอนอำเภอเมืองนครสวรรค์ - อำเภอชุมแสง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ สายต่อทางของเทศบาล
นครเชียงใหม่ควบคุม – ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุมตอนอำเภอสันป่าตอง  
– อำเภอจอมทอง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านถ้ำ  
ตำบลบ้านปิน และตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อขยาย 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕๑ (ดอกคำใต้) – เชียงม่วน ตอนแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ (อำเภอดอกคำใต้) – บ้านแม่พริก พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเทพนคร ตำบลในเมือง  
และตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพ่ือสร้างทางหลวง
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แผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ สายกำแพงเพชร – พิจิตร ตอนทางสายแยกบ้านกิโลสอง  
– บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (บ้านทุง่เศรษฐี) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง  
จังหวัดลพบุรี เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒ – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ (ท่าวุ้ง) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ  
ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓๖ สายแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๕ (หัวโพ) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙๗  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย 
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๕๑ สายแยก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๓ (พลไว) – ยางชุมน้อย ตอนอำเภอค้อวัง  
– อำเภอยางชุมน้อย พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลสำโรงและตำบลกำแพง  
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖  
สายนครราชสีมา – อุบลราชธานี ตอนบริเวณเข้าอำเภออุทุมพรพสิัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  
จังหวัดมหาสารคาม และตำบลกระนวน ตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอซำสูง อำเภอกระนวน 
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๕๒ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙ (เชียงยืน) – ท่าคันโท  
ตอนอำเภอเชียงยืน - อำเภอกระนวน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายนครราชสีมา  
– อุบลราชธานี ตอนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ  
และตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๓๒ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ (หนองผือ) – กุดข้าวปุ้น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย  
และตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๓๔๙ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๓ (หัวช้าง) – บึงบูรพ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก  
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๕ สายแยก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ตากฟ้า) – ท่าตะโก พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๙ สายแยก 
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ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ตาคลี) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๕  
(ท่าตะโก) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง  
และตำบลกกโพธิ์ ตำบลหนองพอก ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๒๐๔๖ (โพนทอง) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ (เลิงนกทา) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา – อาจณรงค์ 
ในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตบึ่งกุ่ม เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตสวนหลวง  
เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๙. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  
๖๐. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖๑. พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลโพนทอง 
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นายเปรื่อง  ยลวิลาศ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลสันทราย 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้แก่การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศไปเป็นของกรมการกงสุล  
กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วน 
ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของ 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคาร 
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕. พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖. พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๗. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๘. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 



กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๒๓๑ 

๙. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
ของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๐. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือ 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔. พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘. พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙. พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๓. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๖. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๗. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๗)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๘)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๔. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๕. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๖. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๗. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๒๓๓ 

๒๘. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๙. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๔. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๗. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๘. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๙. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๐. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๑. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๒. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๓. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๔๔. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๕. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๖. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๗. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๙. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๑. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๘. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๒๓๔ 

๖๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๑. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒  
๖๒. พระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๗. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๘. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๙. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๗๖. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะ บริเวณด้านทิศตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะ บริเวณด้านทิศเหนือ ของ
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑ (หนองขนาก) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๐๕ (วังโป่ง) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๘๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะ บริเวณด้านทิศตะวันตกของ
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๕ สายแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑ (บุ้งน้ำเต้า) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๗๕ (บ้าน
กลาง) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๐๙ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
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หมายเลข ๑๒ (น้ำดุก) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๐ (บ้านหวาย) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๘๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเมืองคง ตำบลล้มป่อย อำเภอ 
ราษีไศล และตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือสร้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๖๘ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๓ (ราษีไศล) 
กันทรารมย์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ และ
ตำบลโนนคอม ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๓๖๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (หนองเขียด) – ภู
ผาม่าน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองธง ตำบลป่าบอน อำเภอป่า
บอน ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว ตำบลเขาชัยสน ตำบลควนขนุน อำเภอชัยสน และ
ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ 
สายกรุงเทพมหานคร – คลองพรวน ตอนรัตภูมิ - พัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร – แม่สาย 
(เขตแดน) ตอนทางแยกต่างระดับหินกอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๗. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๘. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๙. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๐. พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๑. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๒. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 

๒๕๔๒ 

๙๓. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๕. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๖. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๗. พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
ให้แก่เทศบาลตำบลหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๒๓๖ 

 
พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓  
๗. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๘. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๙)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๐)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๖. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุน พหุภาคี  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๐. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๓๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๕. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๖. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๗. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๘. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๙. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๓. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๔. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๕. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๖. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๗. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์  
พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๘. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๒. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๓. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๔. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓  

๔๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๙. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลกะฮาด ตำบลตาเนิน ตำบลหนอง

ฉิม อำเภอเนินสง่า และตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๘๐ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (บ้านค่าย) – 
ละหาน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๓๘ 

๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย และ
ตำบลท่าสะอาด ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๓๘ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๗ (บ้านใหม่) – นาด้วง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษ สายพญาไท – ศรีนครินทร์ 
ในท้องที่เขตบางกะปิ และเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๓. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๔. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๕. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๗. พระราชบัญญัติสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๘. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๙. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓  
๖๐. พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๑. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๒. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๓. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๔. พระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๕. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๖. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
ให้แก่ทายาทของนายถั่ว  เมธา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๓๙ 

 
พุทธศักราช ๒๕๔๔ 
 

พระราชบญัญัติ 
๑. พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๗. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๙. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๔๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔  
๒๐. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าม่วง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลทุ่งบัว ตำบลกำแพงแสน ตำบลดอนข่อย อำเภอ
กำแพงแสน ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม ตำบลดอนตูม ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๕. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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๒๔๐ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์
แผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้แก่นาย
สิงห์ ใจวังโลก พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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พุทธศักราช ๒๕๔๕ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๘. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๙. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๕. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๓. พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องทีต่ำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๒๔๒ 

๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น 
จงัหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษสายบางปะอิน – ปากเกร็ด 
ในท้องที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอสามโคก อำเภอคลองหลวง 
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.๒๕๔๕ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษ สายบางนา – ชลบุรี 
ในท้องที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๒. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๓. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ให้แก่นายกวี อังศวานนท์ ผู้จัดการทรัพย์สินส่วน
พระองค์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓. พระราชกำหนดโอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีสำรองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๒๔๓ 

 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖ 

๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖ 

๘. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิด ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า ตำบล
คลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ และตำบลบางผึ้ง 
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๓. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๔๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๐. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลเนินพระ 
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่วัดโขดใต้ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๔๕ 

 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕. พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๗. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 

๘. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียใน
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดลี้มละลาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๔๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๐. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๒๔๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๖. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๗. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๐. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๑. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๒๔๗ 

 
พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๓. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔. พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๑)  
พ.ศ.๒๕๔๗ 

๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๒)  
พ.ศ.๒๕๔๘ 

๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ  ๒๕๔๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๙. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๒๔๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๗. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๙.  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓๐. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓๑. พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

๓๒. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๒๔๙ 

 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.

๒๕๔๙ 
๖. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗. พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๙. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๑. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพศาลแพ่ง

ธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๒. พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๓. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๔. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาล

แขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๗ เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง ลงวันที่ 
๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติยกเว้นการนำระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพ่ิมเติมพิกัดอัตรา
อากร ในภาค ๒ และรายการของประเภท ๑๑ ในภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร ท้าย
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร) 
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๒๕๐ 

 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 

รัฐธรรมนูญ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๕๐) 

 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒. พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเตมิพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือ
ดำเนินกิจการอ่ืนใดทางการเมือง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/002/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/002/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/022/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/054/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/056/8.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/061/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/061/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/038/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/089/12.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/087/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/102/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/068/34.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/017/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/017/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/031/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/031/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/022/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/022/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/039/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/039/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/044/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/044/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/051/21.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/051/24.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/044/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/044/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/044/4.PDF
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๒๕๑ 

๒๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๓๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๒. พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๓. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๗. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๘. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๙. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๐. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๒. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๕. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๒๕๒ 

๕๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๔. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๕. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๗. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๔. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๕. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๖. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๗. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๐. พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗๑. พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๒. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๘ เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า ลงวันที่ ๒๐ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗๓. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๕/๒๕๔๙เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 
๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๙. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๐. พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๑. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๒. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๒๕๓ 

๘๓. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบ้านปึก ตำบลเสม็ด และตำบล
แสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ ใน
ท้องที่เขตพระโขนง และเขตบางนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘๖. พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 
๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๘๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๒. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๓. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๔. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๕. พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๖. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๗. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๐. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๑. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๒. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๓. พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๔. พระราชบัญญั ติ โอนอำนาจหน้าที่ และกิจการบริหารบางส่ วนของสำนักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไป เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓. ระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๙) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๕)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๒๙. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๑. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๒. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๔. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชีย

แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่ง

เอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๒. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๔. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๕. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๖. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๗. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๘. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๙. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๐. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕๑. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๒. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๔. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๕. พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๖. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๗. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๘. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๙. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๐. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๑. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/005/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/033/6.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/007/70.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/040/38.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/031/39.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/005/35.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/005/35.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/032/50.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/033/77.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/033/77.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/039/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/039/18.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/040/45.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/121/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/121/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/028/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/028/72.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/033/34.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/036/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/043/25.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/022/55.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/025/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/109/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/031/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/026/35.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/039/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/009/16.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/041/22.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/028/20.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/028/33.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/022/52.PDF
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๖๒. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๓. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๔. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๕. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๖. พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๗. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๙. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๐. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๑. พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๒. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๔. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๕. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๖. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๗. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๘. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๙. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๑. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๔. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๕. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๖. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๗. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/025/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/033/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/026/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/027/59.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/007/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/040/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/042/116.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/003/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/021/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/021/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/037/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/044/28.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/028/36.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/025/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/029/87.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/032/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/032/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/036/28.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/007/29.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/038/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/032/33.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/027/96.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/042/92.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/038/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/009/45.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/038/32.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/033/55.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/033/81.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/039/24.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/040/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/045/95.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/033/13.PDF
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๙๘. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๙. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๐. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๔. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๕. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๖. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๗. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๘. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๙. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอ

เมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แกก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๑. พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/024/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/031/26.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/031/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/041/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/044/18.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/032/36.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/036/37.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/032/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/032/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/033/50.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/033/50.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/042/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/008/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/012/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/012/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/044/58.PDF
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พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
 

พระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสถาบัน ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

ลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๓. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าม 

หานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง 
เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๖. พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๗. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๘. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๒ 
๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/084/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/094/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/085/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/048/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/092/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/098/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/085/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/100/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/084/8.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/085/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/062/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/085/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/028/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/028/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/028/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/028/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/028/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/028/1.PDF
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๒๕๙ 

 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
พระราชบัญญัติ 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕. พระราชบัญญัติกองทนุบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗. พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๐. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแห

วนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๓. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๔. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๕. พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๖. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๗. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๘. พระราชบัญ ญั ติ อ งค์ กรจัดส รรคลื่ น ความถี่ และกำกับการประกอบกิ จการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/045/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/036/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/070/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/080/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/079/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/070/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/071/21.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/005/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/028/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/058/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/075/54.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/056/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/069/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/045/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/045/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/075/51.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/069/29.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/072/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/022/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/026/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/071/1.PDF


กองกฎหมายไทย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๒๖๐ 

 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
 
รัฐธรรมนูญ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
พระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗. พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓. พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๔. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/013/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/013/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/013/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/026/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/026/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/036/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/036/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/036/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/036/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/036/16.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/046/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/046/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/016/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/034/47.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/004/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/004/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/004/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/017/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/034/41.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/021/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/021/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/027/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/027/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/029/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/018/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/017/1.PDF
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๒๖๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๖. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๗. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๑. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/034/64.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/020/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/034/44.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/034/8.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/046/1.PDF
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www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๒๖๒ 

 
พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
 

พระราชบัญญตั ิ
๑. พระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชนโครงการ

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๙. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๐. พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๑. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด 

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน

เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ำและ

สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/103/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/103/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/103/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/037/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/015/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/093/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/110/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/110/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/110/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/110/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/110/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/034/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/034/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/034/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/028/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/045/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/110/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/106/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/106/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/010/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/010/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/124/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/010/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/010/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/010/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/002/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/010/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/010/1.PDF
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www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๒๖๓ 

 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 

พระราชบัญญัต ิ
๑. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖. พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๙. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ 

ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  

ซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที ่๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๓. พระราชบัญ ญั ติ จั ดตั้ งศ าลแขวงและวิ ธี พิ จ ารณ าความอาญ าในศาลแขวง  

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕. พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๖. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๐. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม 

ข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๑. พระราชบัญญั ติป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ 

การร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๒. พระราชบัญญั ติ เปลี่ ยนชื่ อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๔. พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๕. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/044/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/042/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/031/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/030/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/119/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/120/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/020/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/020/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/025/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/093/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/030/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/030/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/109/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/023/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/025/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/008/18.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/030/18.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/011/8.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/055/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/055/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/011/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/011/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/053/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/053/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/040/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/109/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/049/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/036/1.PDF
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www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๒๖๔ 

๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๘. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๐. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๑. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๓. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/036/3.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/010/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/118/19.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/008/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/025/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/119/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/20.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/118/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/030/6.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/076/1.PDF
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๒๖๕ 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 
รัฐธรรมนูญ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 
พระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ 

๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๕. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๖. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๘. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๙. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวง

แหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๒. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๓. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๔. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/079/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/6.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/6.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/083/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/31.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/083/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/082/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/21.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/079/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/079/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/069/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/079/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/082/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/083/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/082/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/082/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/082/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/079/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/082/26.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/19.PDF
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๒๖๖ 

 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 
รัฐธรรมนูญ 

๑. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

 
พระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗. พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๓. พระราชบัญญัติการผังเมอืง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗. พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี 

และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๙. พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ๒๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/064/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/064/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/30.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/43.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/074/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/060/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/063/19.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/016/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/51.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/51.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/034/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/76.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/063/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/12.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/089/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/089/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/004/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/004/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/015/41.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/063/30.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/063/30.PDF
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๒๖๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๔. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๕. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของภูมิภาค

อาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๙. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๐. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๑. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๒. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๓. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔๕. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๖. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/028/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/028/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/87.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/87.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/43.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/48.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/84.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/072/12.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/61.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/61.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/060/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/060/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/038/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/038/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/015/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/32.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/018/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/7.PDF
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๒๖๘ 

๔๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรพัย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๙. พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภ าษีอากร (ฉบับที่  ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๑. พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่  ๔ )  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๓. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๔. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๕. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๖. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๗. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
๕๘. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๙. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๑. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  
๖๒. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๓. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๐. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๑. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๗. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/67.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/67.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/014/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/27.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/080/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/40.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/040/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/040/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/060/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/060/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/015/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/015/32.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/053/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/004/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/004/12.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/015/49.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/034/27.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/072/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/45.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/25.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/78.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/18.PDF
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๒๖๙ 

๗๘. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๕. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๖. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๗. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๘. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๙. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๐. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๑. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๒. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๔. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสี

เขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙๗. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙๘. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙๙. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๐. พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๑. พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๓. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๔. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๕. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๖. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/047/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/047/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/64.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/26.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/014/22.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/080/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/69.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/28.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/73.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/73.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/73.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/70.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/70.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/030/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/044/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/018/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/49.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/032/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/047/3.PDF
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๒๗๐ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดการบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๒๗๑ 

 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 
รัฐธรรมนูญ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
พระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓. พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗. พระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

(ฉบับที ่๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๑๐. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๑. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๒. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน

คดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๔. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๖. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗. พระราชบัญญัติคมุประพฤต ิพ.ศ. ๒๕๕๙  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/025/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/025/1.PDF
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๒๗๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๗. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๘. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒๙. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕ 
๓๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๒. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๓. พระราชบัญญัตปิ้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๔. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๕. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๙. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๔๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๑. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๓. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสาย

สีม่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง 
อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๒๗๓ 

๔๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔๖. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๗. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๘. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๙. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๐. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๑. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

(ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๔. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๕. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๖. พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๗. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๘. พระราชบัญญัติสภาความมัน่คงแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๙. พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๐. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน

เอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๑. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๒. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

พระราชกำหนด 
๑. พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๒๗๔ 

 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
รัฐธรรมนูญ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
พระราชบัญญตั ิ

๑. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด 

ในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๒๗๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๗. พระราชบัญญัติราชทัณฑ ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๙. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๐. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๑. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๒. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษสายบางพล ี- สุขสวัสดิ์ ใน

ท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๗. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๐. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๓. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา 
เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๗. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๘. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๙. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๐. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐)  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๒. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๒๗๖ 

๔๓. พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหาย
จากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔๔. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๕. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๗. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๘. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๐. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส  

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๒. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๔. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๖. พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕๙. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖๐. พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖๑. พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

รัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการ
ภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖๒. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖๓. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖๔. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖๕. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖๖. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖๗. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๒๗๗ 

 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
พระราชบัญญัติ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖. พระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของ

แผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ 
นางบุญม ีดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. พระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙. พระราชบัญญัติสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐. พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
๑๑. พระราชบัญญัติการกลบัเปน็ผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๒. พระราชบัญญัติกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๓. พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๔. พระราชบัญญัติการยาสบูแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๕. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๖. พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๗.  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒๗๘ 

๑๘.  พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๙.  พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่ง

เอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๑. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง 

 นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๓. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๔. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๖. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๘. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๙. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๒. ระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๔. พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุม

ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๕. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๖. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๘. พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน

กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๓. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาล

รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๔. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๕. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๖. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๗. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑  
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๒๘๐ 

 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
พระราชบัญญตั ิ

๑. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง 

ประจำประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖. พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘. พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙. พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑. พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน 

ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๑)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๙. พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑. พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๘๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๖. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๘. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๙. พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๔. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๕. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๖. พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๗. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๘. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๐. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๑. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๒. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ 

ผู้ทาการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร 
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๕. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑  

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๗. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๘. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๙. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที ่๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๑. พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

หรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๔. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๖. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕๗. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๘. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๙. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๐. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๑. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๒. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๔. พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๕. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๖. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๗. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๘. พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๙. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๐. พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๑. พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๒. พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 

ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๓. พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๔. พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๕. พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๖. พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๗. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๘. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๙. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๐. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๓. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๖. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๘. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๙. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๙๐. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๑. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๒. พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๔. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๕. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๖. พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๗. พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่๕๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๙. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๑. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๔. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๗. พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๘. พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๙. พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๑. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๒. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๓. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๔. พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๕. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๘. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๑. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๒. พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๓. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑๒๔. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๒๕. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๒๖. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๗. พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
พระราชกำหนด 
 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็น
ส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 
พระราชบัญญตั ิ

๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖. พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๗. พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/015/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0006.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0006.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0020.PDF
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๒๘๖ 

พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

พระราชบัญญตั ิ
๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๙. พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
พระราชกำหนด 

๑. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 

 จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ที่ปรึกษา 

 
นายปกรณ์  นิลประพันธ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์ 
กรรมการร่างกฎหมายประจำ 

 
คณะผู้จัดทำ 

 
นายสุชัย  งามจิตต์เอื้อ 

ผู้อำนวยการกองกฎหมายไทย 
 

นางวิชชุดา  อุ่นจิตติกุล 
ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลกฎหมาย  

 
นางสาวสุกฤตา  ฉัตรพรธนดุล 
นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 

 
นางสาวภัทรานิษฐ์  มณีพันธุ์ 

นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 
 


