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กองกฎหมายไทยกองกฎหมายไทย  
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

wwwwww..kkrriissddiikkaa..ggoo..tthh  
 

๑๑๕๕    กันยายนกันยายน    ๒๕๕๘๒๕๕๘  



 

หมายเหตุคณะผู�จัดทํา 
  

หลักการในการจัดทําดัชนีกฎหมายไทย เล)มท่ี ๔ น้ี มุ)งเป/าหมายสําคัญ คือ 
เพ่ือให�ผู�ใช�กฎหมายหรือผู�ท่ีสนใจกฎหมายไม)ว)าจะเป6นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ นักศึกษา และ
ประชาชนใช�เป6นเอกสารในการศึกษา ค�นคว�า และปฏิบัติงาน ซึ่งคณะผู�จัดทําได�ใช�ถ�อยคํา 
การสะกด และการันตB โดยยึดถือความถูกต�องจากสารบาญราชกิจจานุเบกษาเป6นต�นฉบับ
ในการจัดทํา  อย)างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางภาษาอย)างชัดเจน คณะ
ผู�จัดทําได�ปรับเปล่ียนให�เป6นภาษาปGจจุบันด�วยแล�ว 

หวังเป6นอย)างย่ิงว)าเอกสารชุด “ดัชนีกฎหมายไทย” ท่ีกองกฎหมายไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได�จัดทําขึ้นน้ี จะยังประโยชนBแก)ท)านผู�ใช�ตามควรแก)
กรณี หากมีส่ิงใดสมควรได�รับการแก�ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม คณะผู�จัดทํายินดีน�อมรับไว�
เพ่ือพัฒนาดัชนีกฎหมายไทยให�สมบูรณBย่ิงขึ้นในโอกาสต)อไป 

 

คณะผู&จัดทําคณะผู&จัดทํา  
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สารบญัสารบญั 
 

ป�ที่ประกาศ หน&า 
 

รัตนโกสินทรB ศก ๑๒๘  .............................................................................................................  ๗ 

รัตนโกสินทรB ศก ๑๒๙  .............................................................................................................  ๘ 

รัตนโกสินทรB ศก ๑๓๐  .............................................................................................................  ๙ 

รัตนโกสินทรB ศก ๑๓๑  .............................................................................................................  ๑๐ 

พุทธศักราช ๒๔๕๖  ..................................................................................................................  ๑๑ 

พุทธศักราช ๒๔๕๗  ..................................................................................................................  ๑๒ 

พุทธศักราช ๒๔๕๘  ..................................................................................................................  ๑๓ 

พุทธศักราช ๒๔๕๙  ..................................................................................................................  ๑๔ 

พุทธศักราช ๒๔๖๐  ..................................................................................................................  ๑๕ 

พุทธศักราช ๒๔๖๑  ..................................................................................................................  ๑๗ 

พุทธศักราช ๒๔๖๒  ..................................................................................................................  ๑๙ 

พุทธศักราช ๒๔๖๓  ..................................................................................................................  ๒๐ 

พุทธศักราช ๒๔๖๔  ..................................................................................................................  ๒๑ 

พุทธศักราช ๒๔๖๕  ..................................................................................................................  ๒๒ 

พุทธศักราช ๒๔๖๖  ..................................................................................................................  ๒๓ 

พุทธศักราช ๒๔๖๗  ..................................................................................................................  ๒๔ 

พุทธศักราช ๒๔๖๘  ..................................................................................................................  ๒๕ 

พุทธศักราช ๒๔๖๙  ..................................................................................................................  ๒๖ 

พุทธศักราช ๒๔๗๐  ..................................................................................................................  ๒๗ 

พุทธศักราช ๒๔๗๑  ..................................................................................................................  ๒๘ 

พ.ศ. ๒๔๗๒  .............................................................................................................................  ๒๙ 

พ.ศ. ๒๔๗๓  .............................................................................................................................  ๓๐ 

พ.ศ. ๒๔๗๔  .............................................................................................................................  ๓๑ 

พ.ศ. ๒๔๗๕  .............................................................................................................................  ๓๒ 

พ.ศ. ๒๔๗๖  .............................................................................................................................  ๓๕ 

พ.ศ. ๒๔๗๗  .............................................................................................................................  ๓๙ 

พ.ศ. ๒๔๗๘  .............................................................................................................................  ๔๒ 

พ.ศ. ๒๔๗๙  .............................................................................................................................  ๔๖ 

พ.ศ. ๒๔๘๐  .............................................................................................................................  ๕๐ 

พ.ศ. ๒๔๘๑  .............................................................................................................................  ๕๔ 

พ.ศ. ๒๔๘๒  .............................................................................................................................  ๕๖ 

พ.ศ. ๒๔๘๓  .............................................................................................................................  ๖๑ 

พ.ศ. ๒๔๘๔  .............................................................................................................................  ๖๔ 
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พ.ศ. ๒๔๘๕  .............................................................................................................................  ๖๙ 

พ.ศ. ๒๔๘๖  .............................................................................................................................  ๗๕ 

พ.ศ. ๒๔๘๗  .............................................................................................................................  ๘๐ 

พ.ศ. ๒๔๘๘  .............................................................................................................................  ๘๔ 

พ.ศ. ๒๔๘๙  .............................................................................................................................  ๘๖ 

พ.ศ. ๒๔๙๐  .............................................................................................................................  ๘๙ 

พ.ศ. ๒๔๙๑  .............................................................................................................................  ๙๒ 

พ.ศ. ๒๔๙๒  .............................................................................................................................  ๙๓ 

พ.ศ. ๒๔๙๓  .............................................................................................................................  ๙๔ 

พ.ศ. ๒๔๙๔  .............................................................................................................................  ๙๖ 

พ.ศ. ๒๔๙๕  .............................................................................................................................  ๙๘ 

พ.ศ. ๒๔๙๖  .............................................................................................................................  ๑๐๑ 

พ.ศ. ๒๔๙๗  .............................................................................................................................  ๑๐๔ 

พ.ศ. ๒๔๙๘  .............................................................................................................................  ๑๐๗ 

พ.ศ. ๒๔๙๙  .............................................................................................................................  ๑๐๙ 

พ.ศ. ๒๕๐๐  .............................................................................................................................  ๑๑๑ 

พ.ศ. ๒๕๐๑  .............................................................................................................................  ๑๑๓ 

พ.ศ. ๒๕๐๒  .............................................................................................................................  ๑๑๖ 

พ.ศ. ๒๕๐๓  .............................................................................................................................  ๑๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๐๔  .............................................................................................................................  ๑๒๓ 

พ.ศ. ๒๕๐๕  .............................................................................................................................  ๑๒๕ 

พ.ศ. ๒๕๐๖  .............................................................................................................................  ๑๒๘ 

พ.ศ. ๒๕๐๗  .............................................................................................................................  ๑๓๐ 

พ.ศ. ๒๕๐๘  .............................................................................................................................  ๑๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๐๙  .............................................................................................................................  ๑๓๖ 

พ.ศ. ๒๕๑๐  .............................................................................................................................  ๑๔๐ 

พ.ศ. ๒๕๑๑  .............................................................................................................................  ๑๔๓ 

พ.ศ. ๒๕๑๒  .............................................................................................................................  ๑๔๗ 

พ.ศ. ๒๕๑๓  .............................................................................................................................  ๑๔๙ 

พ.ศ. ๒๕๑๔  .............................................................................................................................  ๑๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๑๕  .............................................................................................................................  ๑๕๔ 

พ.ศ. ๒๕๑๖  .............................................................................................................................  ๑๗๕ 

พ.ศ. ๒๕๑๗  .............................................................................................................................  ๑๗๘ 

พ.ศ. ๒๕๑๘  .............................................................................................................................  ๑๘๒ 

พ.ศ. ๒๕๑๙  .............................................................................................................................  ๑๘๕ 

พ.ศ. ๒๕๒๐  .............................................................................................................................  ๑๘๗ 

พ.ศ. ๒๕๒๑  .............................................................................................................................  ๑๙๐ 
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พ.ศ. ๒๕๒๒  .............................................................................................................................  ๑๙๔ 

พ.ศ. ๒๕๒๓  .............................................................................................................................  ๑๙๘ 

พ.ศ. ๒๕๒๔  .............................................................................................................................  ๒๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๒๕  .............................................................................................................................  ๒๐๓ 

พ.ศ. ๒๕๒๖  .............................................................................................................................  ๒๐๖ 

พ.ศ. ๒๕๒๗  .............................................................................................................................  ๒๐๙ 

พ.ศ. ๒๕๒๘  .............................................................................................................................  ๒๑๒ 

พ.ศ. ๒๕๒๙  .............................................................................................................................  ๒๑๔ 

พ.ศ. ๒๕๓๐  .............................................................................................................................  ๒๑๘ 

พ.ศ. ๒๕๓๑  .............................................................................................................................  ๒๒๓ 

พ.ศ. ๒๕๓๒  .............................................................................................................................  ๒๒๖ 

พ.ศ. ๒๕๓๓  .............................................................................................................................  ๒๒๘ 

พ.ศ. ๒๕๓๔  .............................................................................................................................  ๒๓๑ 

พ.ศ. ๒๕๓๕  .............................................................................................................................  ๒๓๙ 

พ.ศ. ๒๕๓๖  .............................................................................................................................  ๒๔๔ 

พ.ศ. ๒๕๓๗  .............................................................................................................................  ๒๔๖ 

พ.ศ. ๒๕๓๘  .............................................................................................................................  ๒๔๘ 

พ.ศ. ๒๕๓๙  .............................................................................................................................  ๒๕๐ 

พ.ศ. ๒๕๔๐  .............................................................................................................................  ๒๕๓ 

พ.ศ. ๒๕๔๑  .............................................................................................................................  ๒๕๖ 

พ.ศ. ๒๕๔๒  .............................................................................................................................  ๒๖๑ 

พ.ศ. ๒๕๔๓  .............................................................................................................................  ๒๖๕ 

พ.ศ. ๒๕๔๔  .............................................................................................................................  ๒๖๘ 

พ.ศ. ๒๕๔๕  .............................................................................................................................  ๒๗๐ 

พ.ศ. ๒๕๔๖  .............................................................................................................................  ๒๗๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๗  .............................................................................................................................  ๒๗๔ 

พ.ศ. ๒๕๔๘  .............................................................................................................................  ๒๗๖ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ..............................................................................................................................  ๒๗๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๐  .............................................................................................................................  ๒๘๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ..............................................................................................................................  ๒๘๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ..............................................................................................................................  ๒๙๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ..............................................................................................................................  ๒๙๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ..............................................................................................................................  ๒๙๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ..............................................................................................................................  ๒๙๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ..............................................................................................................................  ๒๙๖ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ..............................................................................................................................  ๒๙๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ..............................................................................................................................  ๓๐๔ 
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คณะผู�จัดทํา ..............................................................................................................................  ๓๐๗ 
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รัตนโกสินทร; ศก รัตนโกสินทร; ศก ๑๒๘๑๒๘  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติเข็มพระชนมายุสมมงคล 

๒. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณBช�างเผือก ร.ศ. ๑๒๘ 

๓. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณBมงกุฎสยาม ร.ศ. ๑๒๘ 

๔. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการเก็บเงินค)าแรงแทนเกณฑBมณฑลตวันตก
เฉียงเหนือ ร.ศ. ๑๑๙ 

๕. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการเก็บเงินอากร ค)าท่ีดิน มณฑล ตวันตกเฉียง
เหนือ ร.ศ. ๑๑๙ 

๖. พระราชบัญญัติรถยนตรB ร.ศ. ๑๒๘ 

๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย 

๘. พระราชบัญญัติสําหรับทําบาญชีคนในพระราชอาณาจักรB 
๙. พระราชบัญญัติอากรการพนันเพ่ิมเติม ร.ศ. ๑๒๘ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด 

๑. พระราชกําหนดเครื่องราชอิศริยาภรณB จุลจอมเกล�าเพ่ิมเติม 

๒. พระราชกําหนดเครื่องราชอิศริยาภรณB มหาจักรกรีบรมราชวงษBเพ่ิมเติม 
 

ประกาศประกาศ 

๑. ประกาศแก�ไขพระราชบัญญัติอากรค)าน้ํา ร.ศ. ๑๒๐ 

๒. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก ร.ศ. ๑๒๘ 

๓. ประกาศขยายความในพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๘ 

๔. ประกาศเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

๕. ประกาศยกเลิกวิธีพิจารณา ความแพ)ง อาญา แลอุทธรณB สําหรับศาลต)างประเทศ 
หัวเมือง ร.ศ. ๑๑๖ 
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รัตนโกสินทร; ศก รัตนโกสินทร; ศก ๑๒๙๑๒๙  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณอาญา มาตรา ๓๓๕ ข�อ ๒ 

๒. พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ 

๓. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการเดิรเรือในน)านน้ําสยาม รัตนโกสินทร ศก 
๑๒๔ 

๔. พระราชบัญญัติราชองครักษB รัตนโกสินทรB ศก ๑๒๙ 

๕. พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการฝXายพลเรือนในพระราชสํานักนิ์ รัตนโกสินทร 

ศก ๑๒๙ 
 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขข�อความในพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก รัตนโกสินทร ศก ๑๒๗ 

๒. ประกาศแก�ไขข�อความในพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๔ 

๓. ประกาศแก�ไขพระราชบัญญัติลักษณเกณฑBทหาร รัตนโกสินทร ศก ๑๒๔ มาตรา ๑๓-
๑๔ 

๔. ประกาศเปลี่ยนแปลงพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๔ 

๕. ประกาศเพ่ิมเติม พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการในพระราชสํานักนิ์ ร.ศ. ๑๒๙ 

๖. ประกาศเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๔ 

๗. ประกาศเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ 
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รัตนโกสินทร ศก รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐๑๓๐ 
 

ประมวลกฎหมายประมวลกฎหมาย  
๑. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติเข็มข�าหลวงเดิม 

๒. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณB ตรารัตนวราภรณB 
๓. พระราชบัญญัติตราวชิรมาลา รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 

๔. พระราชบัญญัติแปลงชาติ 

๕. พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 

๖. พระราชบัญญัติระเบียบถานันดร ข�าราชการฝXายพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐ 

๗. พระราชบัญญัติลักษณเข�าหุ�นส)วนแลบริษัท รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 

๘. พระราชบัญญัติลักษณล�มละลาย รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 

๙. พระราชบัญญัติศักดินาทหารบก ศก ๑๓๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติศักดินาทหารเรือ ร.ศ. ๑๓๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติห�ามใช�เครื่องหมายกากะบาทแดง 

๑๒. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดการยิงสตุล ร.ศ. ๑๓๑ 

๒. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐ 

๓. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๓๑ 

๔. พระราชกําหนดเสื้อครุย 
 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�กฎหมายลักษณเข�าหุ�นส)วนแลบริษัท 

๒. ประกาศแก�กฎหมายลักษณล�มละลาย 

๓. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก 

๔. ประกาศเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐ 

๕. ประกาศเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐ 

๖. ประกาศเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐ 

๗. ประกาศเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐ 

๘. ประกาศเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐ 

๙. ประกาศเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐ 
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๙

รัตนโกสินทร ศก รัตนโกสินทร ศก ๑๓๑๑๓๑  
 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ 

๑. ประกาศพระบรมราชโองการ แก�พระราชบัญญัติศักดินาทหารเรือ 
 

พระราชบัญญัพระราชบัญญัติติ  
๑. พระราชบัญญัติกองหนุนข�าราชการในพระราชสํานักนิ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๓๑ 

๒. พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติคลังออมสิน พุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๔. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลทหารบก ว)าด�วยตํารวจภูธร รัตนโกสินทร ศก 
๑๓๑ 

๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเนรเทศ ร.ศ. ๑๓๑ 

๖. พระราชบัญญัติสัญชาติ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๗. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม รัตนโกสินทร ศก ๑๓๑ 

๘. พระราชบัญญัติอาวุธป[น แลเครื่องกระสุนป[น รัตนโกสินทร ศก ๑๓๑ 
 

กฎเสนาบดีกฎเสนาบดี  
๑. กฎเสนาบดีเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการฝXายพลเรือนใน

พระราชสํานักนิ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ 
 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก 

๒. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก 

๓. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมจํานวนอัตราเครื่องราชอิศริยาภรณBแห)งพระราชบัญญัติสําหรับ
ตระกูลจุลจอมเกล�าฝXายน)า 

๔. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมจํานวนอัตราเครื่องราชอิศริยาภรณBแห)งพระราชบัญญัติสําหรับ
ตระกูลจุลจอมเกล�าฝXายใน 

๕. ประกาศแก�คําในพระธรรมนูญศาลทหารบก รัตนโกสินทร ศก ๑๒๖ 

๖. ประกาศแก�พระราชบัญญัติลักษณหุ�นส)วนแลบริษัท รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 

๗. ประกาศใช�พระราชบัญญัติตามช�าง รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 
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๑๐

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๕๖๒๔๕๖  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ความในมาตรา ๑๙ แห)งพระราชบัญญัติว)าด�วยลักษณฐานะของวัด
บาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม 

๓. พระราชบัญญัติจัดการป/องกันไข�ทรพิษ พ.ศ. ๒๔๕๖ 

๔. พระราชบัญญัติป/องกันเหตุเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๔๕๖ 

๕. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอากรค)าน้ํา 

๖. พระราชบัญญัติมอฟ]นแลโคกะอิน พ.ศ. ๒๔๕๖ 

๗. พระราชบัญญัติระงับโรคระบาทวB 
๘. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๔๕๖ 

๙. พระราชบัญญัติรักษาปXา พ.ศ. ๒๔๕๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติสําหรับกําจัดผักตบชวา 
 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศการเลื่อนใช�พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๒. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือน ร.ศ. ๑๓๑ 

๓. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือนให�ใช�หมวกขนดํา 
ใบพับเม่ือแต)งครึ่งยศ 

๔. ประกาศแก�ไขพระราชบัญญัติว)าด�วยการเดินเรือในน)านน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ 

๕. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งกายในพระราชสํานัก 

๖. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก 

๗. ประกาศแก�พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ 

๘. ประกาศแก�พระราชบัญญัติลักษณเกณฑBทหาร 

๙. ประกาศใช�พระราชบัญญัติระงับโรคระบาทวB 
๑๐. ประกาศใช�พระราชบัญญัติอาวุธป[น แลเครื่องกระสุนป[น ร.ศ. ๑๓๑ 

๑๑. ประกาศเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๓๑ 

๑๒. ประกาศเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ 

๑๓. ประกาศเลื่อนการใช�พระราชบัญญัติมอฟ]นแลโคกะอิน พ.ศ. ๒๔๕๖ 

๑๔. ประกาศให�เลื่อนการใช�พระราชบัญญัติมอฟ]นแลโคกะอิน พ.ศ. ๒๔๕๖ 
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๑๑

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๕๗๒๔๕๗ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๒. พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู�แต)งหนังสือ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๓. พระราชบัญญัติเครื่องหมายแลยี่ห�อการค�าขาย 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]พุทธศักราช ๒๔๕๘ 

๕. พระราชบัญญัติชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๖. พระราชบัญญัติทนายความ 

๗. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมเครื่องราชอิศริยาภรณBจุลจอมเกล�า พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๘. พระราชบัญญัติภาษีชั้นในเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๙. พระราชบัญญัติลักษณพิจารณาฎีกาอุทธรณB 
๑๐. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยท่ีพระราชทานพระบรมราชานุญาตแก)โรมันคาทอลิกในกรุงสยาม 

๑๒. พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข 

๑๓. พระราชบัญญัติสมาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติห�ามใช�วิทยุโทรเลขในเวลาสงคราม 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดเข็มโรงเรียนข�าราชการพลเรือน 

๒. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๓. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวเสือปXาแลลูกเสือ 

๔. พระราชกําหนดเสื้อครุยเนติบัณฑิต 

๕. พระราชกําหนดเสื้อครุยเพ่ิมเติม 
 

ปประกาศระกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือน 

๒. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวสมาชิกเสือปXา พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๓. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวเสือปXา พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๔. ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติลําดับยศนายทหารบก พระพุทธศักราช ๒๔๓๑  
(จุลศักราช ๑๒๕๐) 

๕. ประกาศเลื่อนเวลาใช�พระราชบัญญัติลักษณเครื่องหมายแลยี่ห�อการค�าขาย พ.ศ. ๒๔๕๗ 
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๑๒

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๕๘๒๔๕๘  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๒. พระราชบัญญัติเข็มราชนาวีสมาคม 

๓. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๕. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมการเก็บเงินค)าราชการ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวกํานัน ผู�ใหญ)บ�าน พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๒. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวเจ�าพนักงานกรมพลตระเวน พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๓. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๔. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๕. พระราชกําหนดลักษณปกครองเสือปXา พ.ศ. ๒๔๕๘ 
 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติอาวุธป[น แลเครื่องกระสุนป[น ร.ศ. ๑๓๑ 

๒. ประกาศแก�ไขพระราชบัญญัติจัดการศุขาภิบาลหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๗ 

๓. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๔. ประกาศแก�ไขและเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือนใน
พระราชสํานัก 

๕. ประกาศแก�พระราชบัญญัติเก็บเงินค)าราชการ ร.ศ. ๑๒๐ 

๖. ประกาศเพ่ิมเติมความในพระราชบัญญัติสําหรับกรมทหาร 

๗. ประกาศเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือน 
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๑๓

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๕๙๒๔๕๙  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติแก�ไขภาษีชั้นใน พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๓. พระราชบัญญัติธนบัตรBเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๕๖ 

๔. พระราชบัญญัติราชองครักษB พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๕. พระราชบัญญัติสมาคมเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๖. พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดินฉบับท่ี ๒ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบกเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๒. พระราชกําหนดชั้นยศเสนอความชอบสําหรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณB
ช�างเผือกแลมงกุฎสยาม 

๓. พระราชกําหนดพระราชอภัยโทษ พ.ศ. ๒๔๕๙ 
 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือนในพระราชสํานัก  

(ร.ศ. ๑๒๙) พ.ศ. ๒๔๕๓ 

๒. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ 

๓. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวกองลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๔. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวตํารวจพระนครบาล พ.ศ. ๒๔๕๙ 
๕. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๖. ประกาศใช�พระราชบัญญัตการทําเหมืองแร) ร.ศ. ๑๒๐ 

๗. ประกาศเพ่ิมเติมและแก�ไขพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ 

๘. ประกาศเพ่ิมเติมและแก�ไขพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ 
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๑๔

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๖๐๒๔๖๐  
 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ 

๑. ประกาศกระแสพระบรมราชโองการแก�ไขพระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณB 
รัตนวราภรณB 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการตรวจสอบบาญชีสํามะโนครัว แลการจดทะเบียนคนเกิดคนตาย 

คนย�ายตําบล พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขพระราชบัญญัติเข็มราชนาวีสมาคม 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๕. พระราชบัญญัติธนบัตรBเพ่ิมเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๖. พระราชบัญญัติธนบัตรBเพ่ิมเติมชั่วคราว พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ ฉบับท่ี ๒ 

๗. พระราชบัญญัติเบ้ียบํานาญเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
๘. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติห�ามการค�าขายกับชนชาติท่ีเปนศัตรู 
๙. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมห�ามการค�าขายกับชนชาติศัตรู พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติภาษีชั้นในเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติภาษีฝ`aนเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติล�อเลื่อน พ.ศ. ๒๔๖๐ 
๑๓. พระราชบัญญัติลักษณเกณฑBทหาร พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๑๔. พระราชบัญญัติห�ามการค�าขายกับชนต)างชาติท่ีเปนศัตรู 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวเสือปXา แลลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๒. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวเสือปXาเพ่ิมเติม 

๓. พระราชกําหนดน)าท่ีเสือปXานักรบ กองอาสาสมัครักษาความสงบราบคาบ พ.ศ. ๒๔๖๐ 
 

พระธรรมนูญพระธรรมนูญ  
๑. พระธรรมนูญศาลทรัพยBเชลย พ.ศ. ๒๔๖๐ 

 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวกรมตํารวจภูธร พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ 

๒. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวเสือปXา พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

๓. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดว)าด�วยการใช�สายสายยงยศประกอบกับเครื่องแต)งกาย
ข�าราชการกรมพระอัศวราช 
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๑๕

๔. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนตรB ร.ศ. ๑๒๘ 

๕. ประกาศแก�พระราชกําหนดเข็มโรงเรียนข�าราชการพลเรือนเปนพระราชกําหนดเข็ม
จุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย 

๖. ประกาศเปลี่ยนแปลงพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ เฉภาะ
เครื่องหมายเหล)าสําหรับนายพลเรือ 

๗. ประกาศเปลี่ยนแปลงระเบียบแต)งกายตามพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ  
พ.ศ. ๒๔๕๘ เฉภาะการแต)งครึ่งยศ 

๘. ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติการเก็บเงินค)าแรงแทนเกณฑBมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ 
และกฎข�อบังคับบรรดาท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ ให�ใช�พระราชบัญญัติเก็บเงิน
ข�าราชการ รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) แลพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมการเก็บเงิน
ค)าราชการ (ร.ศ. ๑๒๐) ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม (ร.ศ. ๑๒๓) แลลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๔๕๘ แทน 

๙. ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติการเก็บอากรท่ีดิน มณฑลตวันตกเฉียงเหนือ พ.ศ. 
๒๔๔๓ (ร.ศ. ๑๑๙) แลกฎข�อบังคับท้ังปวงบรรดาท่ีได�ต้ังข้ึนตามความในพระราชบัญญัติ
นี้ ให�ใช�พระราชบัญญัติเก็บเงินค)านา พ.ศ. ๒๔๔๓ (ร.ศ. ๑๑๙) แลกฎข�อบังคับ
พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมบรรดาท่ีตั้งข้ึนตามความในพระราชบัญญัติลักษณเก็บเงินค)านา 
พ.ศ. ๒๔๔๓ (ร.ศ. ๑๑๙) แทนสืบไป 

 



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๑๖

พุทธพุทธศักราช ศักราช ๒๔๖๑๒๔๖๑  
 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. ประกาศกระแสรBพระบรมราชโองการแก�ไขพระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณBอันเปน

ท่ีเชิดชูยิ่งช�างเผือก 
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร) พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๒. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณB อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๓. พระราชบัญญัติเครื่องอิศริยาภรณBอันมีศักด์ิรามาธิบดี 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๕. พระราชบัญญัติจัดการตรวจข)าวทหารก)อนโฆษณา พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๖. พระราชบัญญัติตราวัลละภาภรณB 
๗. พระราชบัญญัติธนบัตรBเพ่ิมเติม 

๘. พระราชบัญญัติธนบัตรBเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๑ ฉบับท่ี ๓ 

๙. พระราชบัญญัติธนบัตรBเพ่ิมเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) 
ว)าด�วยลักษณฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาโทลิกในกรุงสยาม 

๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบถานันดรข�าราชการพลเรือนเพ่ิมเติม 

๑๓. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรB พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติลักษณการเก็บเงินรัชBชูปการ พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณB พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยสภากาชาดสยาม พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติอากรพนันเพ่ิมเติม 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด 

๑. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือนเพ่ิมเติม 

๒. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวราชนาวีเสือปXา พ.ศ. ๒๔๖๑ 
 

ประกาศประกาศ 

๑. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ 

๒. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวเสือปXา พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๓. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา ร.ศ. ๑๒๓ 

๔. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวตํารวจภูธร พ.ศ. 
๒๔๖๑ 
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๑๗

๕. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชองครักษB พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๖. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลักษณเกณฑBทหาร พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๗. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา ร.ศ. ๑๒๓ 

๘. ประกาศแก�ความในพระธรรมนูญทหารบก 
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๑๘

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๖๒๒๔๖๒ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกํากับตรวจตราข�าว พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๓. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๖๓ 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๕. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมการเก็บเงินรัชBชูปการ พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๖. พระราชบัญญัติมาตราทองคําเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๗. พระราชบัญญัติมาตราทองคําเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๘. พระราชบัญญัติมาตราทองคําเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๒ ฉบับท่ี ๒ 
๙. พระราชบัญญัติมาตราทองคําเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ ฉบับท่ี ๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติอนุมัติคนต)างด�าวท่ีเปนศัตรูแต)ก)อน พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน ฉบับท่ี ๓ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒ 

 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวเสือปXา พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๒. ประกาศแก�ความในพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวแบบทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๓. ประกาศแก�พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือมาตรา ๑๘ 

๔. ประกาศแก�พระราชบัญญัติสัตวBพาหนะ ร.ศ. ๑๑๙ 

๕. ประกาศแก�แลยกเลิกข�อความในบางมาตรา แห)งพระราชบัญญัติภาษีอากร 

๖. ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติห�ามใช�วิทยุโทรเลขในเวลาสงคราม พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๑๙

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๖๓๒๔๖๓ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๓ 

๓. พระราชบัญญัติธนบัตรBเพ่ิมเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๓ 

๔. พระราชบัญญัติธนบัตรBเพ่ิมเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๓ ฉบับท่ี ๒ 

๕. พระราชบัญญัติฝ`aน พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๖. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมว)าด�วยสิทธิแลน)าท่ีของเจ�าพนักงานสําหรับตรวจแลใช�หนี้  
ซ่ึงได�ตั้งข้ึนตามพระราชกําหนดว)าด�วยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพยB พ.ศ. 
๒๔๖๒ 

๗. พระราชบัญญัติมาตราทองคําเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๓ ฉบับท่ี ๑ 

๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยสภากาชาดสยามเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๓ 

๙. พระราชบัญญัติอธิกรณBปฐมปาราชิก พ.ศ. ๒๔๖๓ 
 

พระราชกําพระราชกําหนดหนด  
๑. พระราชกําหนดว)าด�วยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพยB 

 

กฎกฎ  
๑. กฎเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเข็มข�าหลวงเดิม พ.ศ. ๒๔๕๔ 

 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขความมาตรา ๑ ในข�อ ๗ กับข�อ ๑๗ แลมาตรา ๒ แห)งพระราชกําหนด 

ว)าด�วยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพยB 
๒. ประกาศแก�ไขเปลี่ยนแปลงพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๓. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๔. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ เฉภาะนายทหาร 
ชั้นสัญญาบัตรB 

๕. ประกาศแก�พระราชบัญญัติราชองครักษB พ.ศ. ๒๔๕๙ 

๖. ประกาศเพ่ิมเติมข�อความในพระราชบัญญัติตราวัลลภาภรณB พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๗. ประกาศเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลักษณเกณBทหาร พ.ศ. ๒๔๖๐ 
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๒๐

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๖๔๒๔๖๔  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเก็บภาษีค)าท่ีไร)อ�อย พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๒. พระราชบัญญัติเกณฑBพลเมืองอุดหนุนราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๓. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๖๕ 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๕. พระราชบัญญัติจัดวางรางรถไฟแลทางหลวง 

๖. พระราชบัญญัติป/องกันภยันตรายอันเกิดแต)การเล)นมหรศพ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๗. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชกําหนดว)าด�วยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพยB 
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

๘. พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลขเพ่ิมเติม 

๙. พระราชบัญญัติสําหรับรักษาช�างปXา พ.ศ. ๒๔๖๔ 
 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือนจํา ร.ศ. ๑๒๐ 

๒. ประกาศแก�ความในพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๓. ประกาศแก�ความในพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๔. ประกาศแก�ความในมาตรา ๓ ข�อ ๑ แห)งพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง 
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

 



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๒๑

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๖๕๒๔๖๕  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๖๖ 

๒. พระราชบัญญัติธนบัตรBเพ่ิมเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๕ 

๓. พระราชบัญญัติป/องกันลูกเรือหลบหนีจากน)าท่ีในเรือค�าขาย 

๔. พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. ๒๔๖๕ 

๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยการกระทําผิดอาญาเนื่องแต)วัตถุระเบิด 

๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๖๕ 

๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยสมุดเอกสาร และหนังสือพิมพB พ.ศ. ๒๔๖๕ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดขนานนามสกุลเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๕ 

 

พระธรรมนูญพระธรรมนูญ  
๑. พระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๕ 

 

ประกาประกาศศ  
๑. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๒. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๓. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลักษณเกณฑBทหาร พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๔. ประกาศแก�ความในพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๕. ประกาศแก�และเพ่ิมเติมความในพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๖. ประกาศเพ่ิมเติมข�อความในพระราชบัญญัติเครื่องอิศริยาภรณB ตรารัตนวราภรณB 
๗. ประกาศเพ่ิมเติมข�อความในมาตรา ๑๔๐ และ ๑๔๕ แห)งพระราชบัญญัติจัดวางการ

รถไฟแลทางหลวง พ.ศ. ๒๔๖๔ 
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๒๒

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๖๖๒๔๖๖  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการแพทยB พ.ศ. ๒๔๖๖ 

๒. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๔๖๖ 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขพระราชบัญญัติลักษณเข�าหุ�นส)วนและบริษัท ร.ศ. ๑๓๐ 

๔. พระราชบัญญัติลักษณเกณฑBทหารเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๖ 

๕. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๖๗ 

๖. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) 
ว)าด�วยลักษณฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาโทลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย พ.ศ. 
๒๔๖๖ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวแบบทหารบกแก�ไขเพ่ิมเติม 

 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมจํานวนอัตราเครื่องราชอิสริยาภรณBแห)งพระราชบัญญัติสําหรับ

ตระกูลจุลจอมเกล�าฝXายหน�า 

๒. ประกาศแก�ไขมาตรา ๕๕ แห)งพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 
๒๔๖๔ 
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๒๓

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๖๗๒๔๖๗  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินอากาศเพ่ิมเติม แก�ไขความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๖๕  

รวม ๗ มาตรา 

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจํา พ.ศ. ๒๔๖๘ 

๓. พระราชบัญญัติธนบัตรBเพ่ิมเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๗ 

๔. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๖๗  
รวม ๓ มาตรา 

๕. พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๗ รวม ๖ มาตรา 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพระราชอภัยโทษ พ.ศ. ๒๔๖๗ 

 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๒. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘  
รวม ๕ มาตรา 

๓. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวแบบทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒  
รวม ๑๖ มาตรา 

๔. ประกาศแก�พระราชกําหนดเครื่องแต)งกายราตรีสโมสรในพระราชสํานัก 

๕. ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติอนุมัติคนต)างด�าวท่ีเปนศัตรูแต)ก)อน พ.ศ. ๒๔๖๒ 

๖. ประกาศโอนน)าท่ีการรักษาช�างปXาจากกระทรวงกระลาโหมมาอยู)ในกระทรวงมหาดไทย 
และให�แก�คําบางคําในพระราชบัญญัติรักษาช�างปXา พ.ศ. ๒๔๖๔ 
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๒๔

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๖๘๒๔๖๘  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองหนุนข�าราชการในพระราชสํานักแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๘ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๖๘ 

๓. พระราชบัญญัติงบประมาณประจํา พ.ศ. ๒๔๖๙ รวม ๓ มาตรา 

๔. พระราชบัญญัติเงินรัชBชูปการ พ.ศ. ๒๔๖๘ รวม ๑๔ มาตรา 

๕. พระราชบัญญัติธนบัตรBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๘ 

๖. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณอาญา พ.ศ. ๒๔๖๘ รวม ๒๘ มาตรา 

๗. พระราชบัญญัติเหรียญศารทูลมาลา พ.ศ. ๒๔๖๘ รวม ๑๑ มาตรา 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวแบบทหารบกแก�ไขเพ่ิมเติม 

๒. พระราชกําหนดพระราชอภัยโทษ พ.ศ. ๒๔๖๘ รวม ๘ ข�อ 
 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๒. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘ 

๓. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู)หัว 

๔. ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติกองหนุนข�าราชการในพระราชสํานัก ร.ศ. ๑๓๑ 
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๒๕

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๖๙๒๔๖๙ 
 

พระราชบัญญัพระราชบัญญัติติ 
๑. พระราชบัญญัติแก�ไขพระราชบัญญัติรถยนตB พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขพระราชบัญญัติล�อเลื่อน พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถลาก รถจ�าง รถยนตB ขนาดเกวียน  
และล�อเลื่อน พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขยความในมาตรา ๒๕ แห)งพระราชบัญญัติการออกโฉนดท่ีดิน  
ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

๕. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําพุทธศักราช ๒๔๗๐ 

๖. พระราชบัญญัติจัดบํารุงสถานท่ีชายทเลทิศตวันตก พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๗. พระราชบัญญัติต้ังพิพิธภัณฑBสถานสําหรับพระนคร 

๘. พระราชบัญญัติธนบัตรBเพ่ิมเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๙. พระราชบัญญัติป/องกันการเรียกขานชื่อเหล�าว)าปอรตและ มะเดรา 

๑๐. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๑๑. พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติรถยนตBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๑๓. พระราชบัญญัติราชองครักษB พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๑๔. พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณBแก�ไขยเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๑๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยการส)งโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนภรณBรัชกาลท่ี ๗ พ.ศ. ๒๔๖๙ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด 

๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมเครื่องแต)งกายผู�มีตําแหน)งเฝ/า พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๒. พระราชกําหนดเครื่องแต)งกายข�าราชการในพระราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๓. พระราชกําหนดเครื่องแต)งกายทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๔. พระราชกําหนดเครื่องแต)งกายทหารเรือแก�ไขเพ่ิมเติม 

๕. พระราชกําหนดเครื่องแต)งกายผู�มีตําแหน)งเฝ/า พ.ศ. ๒๔๖๙ 
 

ประกาศประกาศ 

๑. ประกาศแก�ไขยพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือนฝXายอํามาตยB 
๒. ประกาศแก�ความในมาตรา ๓๔ แห)งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. ๑๒๗ 

๓. ประกาศแก�พระราชกําหนดเครื่องแต)งกายทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๖๙ 

๔. ประมวลกฎหมายอาญาทหารแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๖๙ 
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๒๖

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๗๐๒๔๗๐  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติแก�ไขกฎหมายลักษณอาญา พ.ศ. ๒๔๗๐ 
๒. พระราชบัญญัติแก�ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขพระราชบัญญัติภาษีอากร พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรB พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๖. พระราชบัญญัติคนเข�าเมือง พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๗. พระราชบัญญัติงบประมาณประจํา พ.ศ. ๒๔๗๑ 
๘. พระราชบัญญัติธนบัตรเพ่ิมเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๙. พระราชบัญญัติล�มละลายแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพB พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติหางน้ํานม พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติองคมนตรี พ.ศ. ๒๔๗๐ 
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๒๗

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๗๑๒๔๗๑ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค�าขาย อันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห)ง

สาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ 

๒. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๔๗๑ 

๓. พระราชบัญญัติจังกอบในเขตตBบํารุงสถานท่ีชายทะเลทิศตะวันตก พ.ศ. ๒๔๗๑ 

๔. พระราชบัญญัติธงแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๑ 

๕. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ ใบแนบแสดงตําแหน)ง
และอัตราเงินเดือนสําหรับเทียบคํานวณบําเหน็จบํานาญข�าราชการสถานทูต 

๖. พระราชบัญญัติปรามการทําให�แพร)หลายและการค�าวัตถุอันลามก พ.ศ. ๒๔๗๑ 

๗. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๔๗๑ 
๘. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๑ 

๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยการค�าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. ๒๔๗๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติศุลกากรแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติสหกรณB พ.ศ. ๒๔๗๑ 
 

ประกาศประกาศ 

๑. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘ 
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๒๘

พพ..ศศ. . ๒๔๗๒๒๔๗๒ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติการแพทยBเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๒ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๒ 
๓. พระราชบัญญัติคลังออมสินแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๒ 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

๕. พระราชบัญญัติจัดการป/องกันไข�ทรพิษแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๒ 

๖. พระราชบัญญัติฝ`aน พ.ศ. ๒๔๗๒ 

๗. พระราชบัญญัติศุลกากรแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๒ 

๘. พระราชบัญญัติส)งผู�ร�ายข�ามแดน พ.ศ. ๒๔๗๒ 

๙. พระราชบัญญัติอากรค)าน้ําแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๒ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด 

๑. พระราชกําหนดเครื่องแต)งกายทหารเรือแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๒ 

๒. พระราชกําหนดเสื้อครุยแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๒ 
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๒๙

พพ..ศศ. . ๒๔๗๓๒๔๗๓ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ. ๒๔๗๓ 
๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีภายใน พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๕. พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๖. พระราชบัญญัติเงินตราแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๗. พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๘. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๙. พระราชบัญญัติทางหลวงทีได�รับสัมประทาน พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติประถมศึกษาแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
๑๒. พระราชบัญญัติภาพยนตรB พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายลักษณะมฤดกมาตรา ๒๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติรถยนตB พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติลักษณะฆ)าโคกระบือและสุกรตามหัวเมือง แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๑๖. พระราชบัญญัติลักษณะอุทธรณB พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยข�อตกลงการมอบให�อนุญาโตตุลาการชี้ขาด พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลขแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ)งแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๓ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดเสื้อครุยบัญฑิตของจุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๓ 

 

พระธรรมนูญพระธรรมนูญ  
๑. พระธรรมนูญศาลยุติธรรมแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๓ 

 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘ 
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๓๐

พพ..ศศ. . ๒๔๗๔๒๔๗๔  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร)แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๒. พระราชบัญญัติเก็บภาษีไม�ขีดไฟ ซ่ึงทําในพระราชอาณาเขตตB พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีภายใน พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๕. พระราชบัญญัติคนเข�าเมืองแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๖. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม�ท่ีถนนเยาวราช จังหวัด 
พระนคร พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๗. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค�าของเก)า พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๘. พระราชบัญญัติคุ�มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๙. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๗๕ 
๑๑. พระราชบัญญัติจํากัดแร)ดีบุก พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติรถยนตรBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวBและสัตวBพาหนะ พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติโรงจํานําแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติลักษณะฆ)าโคกระบือและสุกรตามหัวเมืองแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๘. พระราชบัญญัติลักษณะล�มละลายแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ)งแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติศุลกากรแกัไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติสําหรับตรวจป/องกันโรคสัตวBพาหนะแก�ไขเพ่ิมเติม ฉะบับท่ี ๒  
พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติสําหรับตรวจป/องกันโรคสัตวBพาหนะแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๔ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๗๕๒๔๗๕  
 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรสยาม 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติเก็บภาษีไม�ขีดไฟซ่ึงทําในพระราชอาณาเขตตBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ข�อความบางอย)างในกฎหมายและกฎเสนาบดี ซ่ึงเก่ียวกับการ
ทะเบียนท่ีดิน การรังวัด การราชโลหกิจ และการปXาไม� 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขวิธีพิจารณาความแพ)งและอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๕ 
๖. พระราชบัญญัติคนเข�าเมืองแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๗. พระราชบัญญัติควบคุมก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม�ท่ีบริเวณระวางถนนเจริญกรุงเยาวราช
และปทุมคงคา กับท่ีตําบลถนนเยาวราชดอนคลองศาลเจ�าใหม)ถม จังหวัดพระนคร 

๘. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม� ตําบลระวางถนนวรจักรกับถนน
หลวง 

๙. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม� ตําบลสามแยกดอนริมคลองวัด
สามจีนใต� 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม� ตําบลสี่แยกมหาราศ 

๑๑. พระราชบัญญัติควบคุมเชื้อโรคและพิษท่ีมาจากสัตวBซ่ึงเป6นภัย พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๒. พระราชบัญญัติเงินตราแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ (ฉะบับท่ี ๒) 

๑๕. พระราชบัญญัติจํากัดแร)ดีบุกแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติเทียบตําแหน)งรัฐมนตรีกับตําแหน)งเสนาบดีแต)ก)อน พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ)นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการพลเรือนแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหารแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือน
และเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งกายผู�มีตําแหน)งเฝ/าฯ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติภาษีการธนาคาร และการประกันภัย พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติภาษีเงินเดือน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
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๒๖. พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตB ซ่ึงทําในพระราชอาณาเขตตB พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติยกความผิดให�แก)ผู�ทําผิดพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑBทหาร และผู�ขาด
หนีราชการทหาร และตํารวจ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๓๐. พระราชบัญญัติยกเลิกการปรับไหมตามศักดินา พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๔๗๓ เรื่อง งดรับพิจารณาเรื่องราวขอรับอนุญาตสิทธิตรวจหาและทําเหมืองแร)ดีบุก 
พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๓๒. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติรัฐมนตรี 
๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกภาษีสมพัตสร พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกอากรนาเกลือ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติรถยนตรBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๓๖. พระราชบัญญัติรถลากแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๓๗. พระราชบัญญัติราชองครักษBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๓๘. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค)าท่ีสวนในมณทลนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๓๙. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค)าท่ีไร)อ�อย พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔๐. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต�นตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔๑. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร)ยาสูบ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔๒. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนจาก พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔๓. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ) พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔๔. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑBทหาร พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔๕. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔๖. พระราชบัญญัติล�างมลทินผู�กระทําผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเดินอากาศแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยการยึดทรัพยBสินของกสิกร พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรในระหว)างเวลาท่ีใช�
บทบัญญัติฉะเพาะกาลในรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๕๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยสํานักงานจัดหางาน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๕๑. พระราชบัญญัติศุลกากรแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๗๕ 
๕๒. พระราชบัญญัติสมุด เอกสาร และหนังสือพิมพBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๕๓. พระราชบัญญัติสํานักงานจัดหางานประจําท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๕๔. พระราชบัญญัติห�ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๕๕. พระราชบัญญัติอากรแสตมปe พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๕๖. พระราชบัญญัติโอนปกครองอําเภอหนองจอกมาข้ึนจังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๕๗. ยกเลิกพระราชบัญญัติองคมนตรี พ.ศ. ๒๔๗๐ 
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พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดเครื่องแบบทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒. พระราชกําหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ)นดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๓. พระราชกําหนดพระราชอภัยโทษ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๔. พระราชกําหนดอภัยโทษในโอกาสท่ีประเทศสยามได�มีธรรมนูญการปกครองแผ)นดิน 
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พพ..ศศ. . ๒๔๗๖๒๔๗๖  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการแพทยBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๒. พระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๔๗๕ แก�ไขเพ่ิมเติม ๒๔๗๖ ฉะบับท่ี ๒ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๔๗๕ แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔. พระราชบัญญัติกําหนดกระทรวงเจ�าหน�าท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
ค�าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห)งสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ พุทธศักราช 
๒๔๗๖ 

๕. พระราชบัญญัติกําหนดเขตตBหวงห�ามและจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือจัดสร�างการชลประทานใน
จังหวัดเชียงใหม) พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๖. พระราชบัญญัติกําหนดอัตราเงินรัชชูปการในตําบลสว)าง อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๗. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค)านาในตําบลวังมหากร ตําบลสายลําโพง และตําบล 
พนมเศษ ท�องท่ีอําเภอท)าตะโก จังหวัดนครสวรรคB พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๘. พระราชบัญญัติเก็บภาษีเครื่องขีดไฟ ซ่ึงทําในพระราชอาณาเขตตB พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ข�อความบางอย)างในพระราชบัญญัติว)าด�วยสํานักงานจัดหางาน  
พ.ศ. ๒๔๗๕ ฯลฯ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศกําหนดหน�าท่ีรัฐมนตรีและต้ังกรรมการกลาง
กลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแบบทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแบบทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๖  
(ฉะบับท่ี ๒) 

๑๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาหวงห�ามและจัดซ้ือท่ีดินสําหรับสร�างการชลประทาน
ในบริเวณเชียงรากน�อยและบางเหี้ย พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาหวงห�ามและจัดซ้ือท่ีดินสําหรับสร�างการชลประทาน
แควสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม�ท่ีตรอกอิศรานุภาพ ตําบล 
บ)อนเจfสัวนิยม จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม�ท่ีตําบลระหว)างคลองโอ)งอ)าง 
กับถนนจักรวรรด์ิ จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖ 
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๒๑. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม�ท่ีตําบลระหว)างถนนทรงสวัสด์ิ 
กับคลองถม สัมพันธวงศB จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม�ท่ีตําบลระหว)างถนนมิตรสัมพันธB
กับถนนสันติภาพ จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๒๓. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม�ท่ีริมถนนจักรวรรด์ิ ตอนถนน 
สําเพ็ง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในบริเวณเพลิงไหม�ท่ีตําบลบางเมือง และตําบล 
ท�ายบ�าน อําเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑB พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติคุ�มครองเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องแบบเจ�าหน�าท่ีลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�กระทําการโดยสุจริตตามหน�าท่ีในการปราบกบฎ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๓๐. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�าแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖  
๓๑. พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจําพุทธศักราช ๒๔๗๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๓๓. พระราชบัญญัติเงินเดือนและค)าพาหนะของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๓๔. พระราชบัญญัติจัดการกู�เงินภายในประเทศ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๓๕. พระราชบัญญัติจัดการป/องกันรักษารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๓๖. พระราชบัญญัติจัดซ้ือท่ีดินและอสังหาริมทรัพยBอย)างอ่ืนเพ่ือทําถนนในจังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวงและกรม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๓๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวงและกรมแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๓๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลพิเศษ พ.ศ. ๒๔๗๖  
๔๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป/องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔๑. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการจัดการให�คณะรัฐมนตรีลาออก เพ่ือให�มีการเป̀ดสภา
ผู�แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔๔. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔๕. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค)าภาคหลวงดีบุก พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔๖. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔๗. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔๘. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔๙. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๖ 
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๕๐. พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเครื่องแต)งตัวข�าราชการพลเรือนและเพ่ิมเติม
พระราชกําหนดเครื่องแต)งกาย ผู�มีตําแหน)งเฝ/า พ.ศ. ๒๔๗๕ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๕๑. พระราชบัญญัติภาษีการค�า พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๕๒. พระราชบัญญัติภาษีเงินได� พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๕๓. พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๕๔. พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๕๕. พระราชบัญญัติภาษีธนาคารและการประกันภัย พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๕๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรBและการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๕๗. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๕๘. พระราชบัญญัติยกเว�นการเก็บเงินอากรค)านาบางท�องท่ีในมณฑลอุดรและมณฑล
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๕๙. พระราชบัญญัติยกเว�นการเก็บเงินอากรค)านาสําหรับ พ.ศ. ๒๔๗๔ จากเจ�าของนาบาง
รายในตําบล วังศรีราช อําเภอเดิมบาง ฯลฯ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๖๐. พระราชบัญญัติยกเว�นการเรียกเก็บเงินค)าธรรมเนียมหยุดการทําเหมืองแร)ดีบุกชั่วคราว 
พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๖๑. พระราชบัญญัติยกเว�นความผิดให�แก)ผู�ขาดหนีราชการทหารและตํารวจ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๖๒. พระราชบัญญัติรถยนตBทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๖๓. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค)านาสําหรับ พ.ศ. ๒๔๗๔ ในตําบลต)างๆ ท�องท่ีอําเภอ 
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๖๔. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค)านา พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๖๕. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค)านา พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๖๖. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค)าท่ีสวนในจังหวัดสุราษฎรBธานี และจังหวัดชุมพร  
พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๖๗. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค)าท่ีสวนในมณฑลนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๖๘. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค)าท่ีไร)อ�อย พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๖๙. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค)าท่ีไร)อ�อย พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๗๐. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค)าท่ีไร)อ�อยแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๗๑. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต�นตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๗๒. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต�นตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๗๓. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร)ยาสูบ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๗๔. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร)ยาสูบ พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๗๕. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนจาก พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๗๖. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนจาก พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๗๗. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ) พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๗๘. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ) พ.ศ. ๒๔๗๗ 
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๗๙. พระราชบัญญัติล�อเลื่อนแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๘๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยการขายท่ีดิน ซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบล 
สําราญราษฎรB อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๘๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยการขายท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลป/อมปราบ
ศัตรูพ)าย อําเภอป/อมปราบศัตรูพ)าย จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๘๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยการขายท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีตําบล 
ตรอกเซียงกง อําเภอสัมพันธวงศB จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๘๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยการจัดซ้ือท่ีดินและอสังหาริมทรัพยBอย)างอ่ืน เพ่ือตัดถนน 
ต)อจากถนนเพลินจิตตB จังหวัดพระนคร ไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๘๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยการจัดซ้ือท่ีดินและอสังหาริมทรัพยBอย)างอ่ืน เพ่ือขยายและ 
ตัดถนนเชื่อมคมนาคมกรุงเทพพระมหานครกับดอนเมือง และเพ่ือสร�างอนุสาวรียB 
ทหารปราบกบฏ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๘๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยการจัดซ้ือท่ีดินและอสังหาริมทรัพยBอย)างอ่ืน เพ่ือทําสนามบิน 
และตัดถนนสําหรับการบินพลเรือนในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๘๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเดินเรือในน)านน้ําไทยแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๘๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเดินอากาศแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๘๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยการทําพินัยกรรม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๘๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยการโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบล 
บางเมือง อําเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให�สุขาภิบาลและเมือง
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๙๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๙๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยคณะกรรมการการตรวจเงินแผ)นดิน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๙๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยคอมมิวนิสมB พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๙๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยธรรมนูญราชการฝXายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๙๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยระเบียบราชการบริหารแห)งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๙๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖  
๙๖. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๙๗. พระราชบัญญัติสหกรณBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๙๘. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษBรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๙๙. พระราชบัญญัติให�ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาท่ีได�ป`ดประชุมสภาผู�แทนราษฎร  
ลงวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติอากรแสตมปeแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติโอนอํานาจบางอย)างซ่ึงแต)ก)อนอยู)กับกระทรวงต)างๆ ให�มาอยู)กับ
รัฐมนตรีว)าการกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

 

พระธรรมนูญพระธรรมนูญ  
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๑. พระธรรมนูญศาลยุติธรรมแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๗๗๒๔๗๗  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๒. พระราชบัญญัติการพิมพB พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๓. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค)านาในตําบลคลองขอม ท�องท่ีอําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรคB พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๔. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค)านาในตําบลน้ํามอบ ท�องท่ีอําเภอบุญยืน จังหวัดน)าน  
พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๕. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค)านาในตําบลวังสําโรง ท�องท่ีอําเภอบางมูลนาค จังหวัด
พิจิตร พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขพระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินค)านา พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๓) 
๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติเข็มผู�แทนตําบล พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติคนเข�าเมืองแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม� ท่ีตําบลระหว)างถนนเจริญกรุง  
กับตรอกศาลเจ�าชิดเชียม�า จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม� ท่ีตําบลระหว)างถนนคลองถม
จักรวรรด์ิ กับถนนสําเพ็ง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม� พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตตBเพลิงไหม�ท่ีถนนเจริญเวียง ตําบล 
เชิงสะพานสาทร อําเภอบางรัก จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติควบคุมการเหมืองฝายและพนัง พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๒๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติเงินเดือนและค)าพาหนะของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแก�ไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๒๕. พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๒๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๔๗๗  
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๒๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป/องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๒๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป/องกันราชอาณาจักรแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๓๐. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๓๑. พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพทB พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติบัญญัติลดเงินอากรค)านาสําหรับ พ.ศ. ๒๔๗๕ ในตําบลต)างๆ  
ท�องท่ีอําเภอราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗  
(ฉะบับท่ี ๒) 

๓๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗  
(ฉะบับท่ี ๓) 

๓๗. พระราชบัญญัติไปรษณียB พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติฝ`aน พ.ศ. ๒๔๗๒ แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๓๙. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติรถยนตรBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๔๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการตุลาการแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๖ กับคําแถลงการณBเรื่อง
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 

๔๔. พระราชบัญญัติลดบํานาญชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔๕. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑBทหารแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๔๗. พระราชบัญญัติลักษณะอุทธรณBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๔๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเรือจับสัตวBน้ําสยาม  
พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๔๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดหม่ืนคอง ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม) พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๕๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยการโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสมบัติของแผ)นดิน ตําบลบางเมือง อําเภอ
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให�สุขาภิบาลเมืองสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๕๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๕๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยระเบียบราชการบริหารแห)งราชอาณาจักรสยาม แก�ไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๕๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๕๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยตํารวจ พ.ศ. ๒๔๗๗ 
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๕๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยทหารแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๕๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยสิทธิจับสัตวBน้ําในเขตตBจับสัตวBน้ําสยาม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๕๗. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาชญา แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๕๘. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาชญาแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒) 

๕๙. พระราชบัญญัติสหกรณBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๖๐. พระราชบัญญัติอนุญาตให�รัฐบาลให�กู�ยืมเงินแก)สุขาภิบาลหรือเทศบาล เพ่ือทําการไฟฟ/า
และประปา พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๖๑. พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๖๒. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกะสุนป[น วัตถุระเบิด และดอกไม�เพลิง พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๖๓. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกะสุนป[น วัตถุระเบิด และดอกไม�เพลิง แก�ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจํา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๓) 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒) 
๖๖. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๖๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลถนนนครราชสีมาใต�
และตําบลวัดเบญจมบพิตร อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ให�กระทรวงกลาโหม  
พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๖๘. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการสร�าง และบํารุงรักษาทางหลวง  
พ.ศ. ๒๔๗๗ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๗๘๒๔๗๘  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกัญชา พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทยแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒) 

๓. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทยแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๓) 

๔. พระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๕. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขพระราชบัญญัติล�อเลื่อน พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๖) 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๕) 
๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB พ.ศ. ๒๔๗๗  

(ฉะบับท่ี ๒) 

๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB พ.ศ. ๒๔๗๗  
(ฉบับท่ี ๓) 

๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก�ไขวิธีพิจารณาความอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๓) 

๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมการเหมืองฝายและพนังแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมจํากัดยาง พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข�าราชการฝXายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒) 

๑๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒) 

๒๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังเทศบาลนครเชียงใหม) พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวง สําหรับจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงสําหรับหัวเมือง พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๒๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอสุโขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลพิเศษ พ.ศ. ๒๔๗๖ แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๒๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๓๐. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗  
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๓๑. พระราชบัญญัติจํากัดแร)ดีบุกแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ�าพนักงาน พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๓๔. พระราชบัญญัติบํารุงกําลังทางเรือ พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการฝXายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๓๖. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหาร พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๓๗. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๓๘. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทะบวง กรม แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๓๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียาแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๔๐. พระราชบัญญัติฝ`aนแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๔๑. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๔๒. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๔๓. พระราชบัญญัติพิกัดเก็บเงินค)านา พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๔๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๔๕. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๔๖. พระราชบัญญัติยกค)าภาษีอากรท่ีค�างบางประเภท พ.ศ. ๒๔๗๘ และแถลงการณB 
๔๗. พระราชบัญญัติยกเลิกค)าธรรมเนียมอากรสวนจาก พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๔๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกําหนดอาญาการกระทําผิดสัญญา ร.ศ. ๑๑๗ พ.ศ. 
๒๔๗๘ กับคําแถลงการณB 

๔๙. พระราชบัญญัติรถยนตB แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒) 
๕๐. พระราชบัญญัติรถยนตBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๕๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๕๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการตุลาการแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๕๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒) 
๕๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๓) 
๕๕. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๕๖. พระราชบัญญัติโรคติดต)อ พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๕๗. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๕๘. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค)านาจํานวน พ.ศ. ๒๔๗๖ ในตําบลน้ําอ�อม และตําบล 
บัวแดง ท�องท่ีอําเภอหนองแวง จังหวัดร�อยเอ็ด พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๕๙. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค)าท่ีสวนในจังหวัดสุราษฎรBธานีและจังหวัดชุมพร  
พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๖๐. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค)าท่ีไร)อ�อย พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๖๑. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค)าท่ีไร)อ�อย พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๖๒. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต�นตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๖๓. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต�นตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๙ 
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๖๔. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร)ยาสูบ พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๖๕. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร)ยาสูบ พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๖๖. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ) พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๖๗. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ) พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๖๘. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑBทหารแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๖๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยการบังคับตามกติกาสันนิบาตชาติ พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๗๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยการพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๗๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยการยกเว�นภาษีอากรอันเก่ียวแก)ทรัพยBสินฝXายพระมหากษัตริยB  
พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๗๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยB พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๗๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยการโอนกรรมสิทธิท่ีดินบริเวณโรงทหาร กองพันทหารราบท่ี ๔ 
ตําบลท)าพระจันทรB ให�แก)มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรBและการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๗๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยเขตตBปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๗๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยคอมมิวนิสมBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๗๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑBแห)งชาติ 
พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๗๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยตํารวจแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๗๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยทหาร แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒) 

๗๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยสิทธิจับสัตวBน้ําในเขตจับสัตวBน้ําสยามแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๘๐. พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๘๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางจากบ�านกล�วยถึงบ�านบางกะพ้ี 
อําเภอบ�านเซ)า จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๘๒. พระราชบัญญัติสหกรณBแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒) 
๘๓. พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๕ แห)งประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB  

พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๘๔. พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๖ แห)งประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB  
พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๘๕. พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๘๖. พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๘๗. พระราชบัญญัติให�ใช�พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๘๘. พระราชบัญญัติอนุญาตให�รัฐบาลให�กู�ยืมเงินแก)สุขาภิบาลหรือเทศบาล ๖ แห)ง 
เพ่ือทําการไฟฟ/า พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๘๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแปลงเงินกู�รายดอกเบ้ียร�อยละหก พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๙๐. พระราชบัญญัติอากรค)าน้ํารัตนโกสินทรศก ๑๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๙๑. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกะสุนป[น วัตถุระเบิด และดอกไม�เพลิง แก�ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉบับท่ี ๒) 
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๙๒. พระราชบัญญัติโอนคลองตาเหลือ ตําบลช)องนนทรียB อําเภอบ�านทะวาย จังหวัด 
พระนคร ซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ให�กรมรถไฟ พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๙๓. พระราชบัญญัติโอนคลองเสือซ)อนเล็บ ตําบลบางด�วน อําเภอสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินให�กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๙๔. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๙๕. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๗๘ (ฉะบับท่ี ๒) 

๙๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลสามเสนใน อําเภอบาง
ซ่ือ จังหวัดพระนคร ให�แก)กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๙๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณะสมบัติของแผ)นดินตําบลลําภูญไชย อําเภอสัม
พันธวงศB จังหวัดพระนคร ให�แก)บริษัทบ�วนฮ่ัวเสงจํากัด พ.ศ. ๒๔๗๘ 

๙๘. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการกรมเกษตรและการประมง  
กรมชลประทาน กรมท่ีดินและโลหกิจ กรมปXาไม� และกรมสหกรณB พ.ศ. ๒๔๗๘ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแปลงเงินกู�รายดอกเบ้ียร�อยละหก พ.ศ. ๒๔๗๘ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๗๙๒๔๗๙  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๒. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตตBเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓. พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร) (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔. พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร) (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๕. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๗๙  
๖. พระราชบัญญัติการสถิติพยากรณB พ.ศ. ๒๔๗๙  
๗. พระราชบัญญัติการสร�างทาง พ.ศ. ๒๔๗๘  
๘. พระราชบัญญัติการสํารวจสํามะโนครัว พ.ศ. ๒๔๗๙  
๙. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค)านา ในตําบลคอหงษB ท�องท่ีอําเภอหาดใหญ) จังหวัด

สงขลา พ.ศ. ๒๔๗๙  
๑๐. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค)านา ในตําบลทุ)งลูกนก ท�องท่ีอําเภอกําแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๔๗๙  
๑๑. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค)านา ในตําบลทุ)งเสลี่ยม ท�องท่ีอําเภอวังไม�ขอน จังหวัด

สวรรคโลก พ.ศ. ๒๔๗๙  
๑๒. พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรค)านาในตําบลทับคล�อ ท�องท่ีอําเภอบางมูลนาค  

จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๔๗๘  
๑๓. พระราชบัญญัติเก็บภาษีไม�ขีดไฟซ่ึงทําในพระราชอาณาเขตตB (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๑๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๗๘ (ฉะบับท่ี ๗) 

๑๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB พ.ศ. ๒๔๗๙  
๑๖. พระราชบัญญัติคลังออมสิน (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๑๗. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙  
๑๘. พระราชบัญญัติควบคุมการจอดเรือในแม)น้ําลําคลอง พ.ศ. ๒๔๗๙  
๑๙. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพพริกไทยท่ีจะส)งออกนอกประเทศ พ.ศ. ๒๔๗๘  
๒๐. พระราชบัญญัติควบคุมแร)ดีบุก (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๒๑. พระราชบัญญัติควบคุมแร)ดีบุก พ.ศ. ๒๔๗๙  
๒๒. พระราชบัญญัติคุ�มครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พ.ศ. ๒๔๗๘  
๒๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ�าหน�าท่ีฝXายท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๗๘  
๒๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๗๙  
๒๕. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๙  
๒๖. พระราชบัญญัติเงินกู�เทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๙  
๒๗. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๒๘. พระราชบัญญัติจราจรทางบกแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘  
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๒๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังเทศบาลนครกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังเทศบาลนครธนบุรี พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๒. พระราชบัญญัติจํากัดแร)ดีบุก (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๓. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยB พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๔. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๕. พระราชบัญญัติบํารุงและรักษาพันธุBปศุสัตวBและสัตวBพาหนะ พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๖. พระราชบัญญัติปGนรายได�บํารุงเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๗. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๘. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๙. พระราชบัญญัติภาพยนตรB (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๐. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินค)าท่ีสวนในจังหวัดสุราษฎรBธานี และจังหวัดชุมพร  

พ.ศ. ๒๔๗๘  
๔๑. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีต�นตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๒. พระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๔. พระราชบัญญัติรักษาปXา (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๕. พระราชบัญญัติราชทัณฑB พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๖. พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๗. พระราชบัญญัติโรคติดต)อ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๘. พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวBและสัตวBพาหนะ แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๘  
๔๙. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค)านา จํานวน พ.ศ. ๒๔๗๗ ในตําบลวังศรีราช ตําบล 

ปXาสะเกา ท�องท่ีอําเภอเดิมบาง และตําบลกระเสียว ตําบลหนองโพ ท�องท่ีอําเภอ 
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๕๐. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค)านา จํานวน พ.ศ. ๒๔๗๘ ในตําบลบางปลาร�า และตําบล
บางตาเถร ท�องท่ีอําเภอสองพ่ีน�อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๗๙  

๕๑. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค)านา พ.ศ. ๒๔๗๙  
๕๒. พระราชบัญญัติลดพิกัดอัตราเงินอากรค)านา ในตําบลบ�านขอม ท�องท่ีอําเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๗๙  
๕๓. พระราชบัญญัติล�อเลื่อน พ.ศ. ๒๔๗๘  
๕๔. พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินค)านา (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๕๕. พระราชบัญญัติเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๔๗๕ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๕๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเรือจับสัตวBน้ําสยาม 

(ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๕๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเปลี่ยนสัญชาติเนื่องจากการเปลี่ยนเส�นเขตตBแดนระหว)าง

สยามและพม)า ตอนแม)น้ําปากจั่น พ.ศ. ๒๔๗๙  
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๕๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยการหวงห�ามท่ีดินรกร�างว)างเปล)า อันเป6นสาธารณสมบัติของ
แผ)นดิน พ.ศ. ๒๔๗๘  

๕๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดหม่ืนคอง ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม) (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  

๖๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยระเบียบการส)งผู�ร�ายข�ามแดนระหว)างสยามและเบลเยี่ยม  
พ.ศ. ๒๔๗๙  

๖๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ตําบลโคกหม�อ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
พ.ศ. ๒๔๗๙  

๖๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือจัดสร�างการชลประทาน แควสุพรรณบุรี  
พ.ศ. ๒๔๗๙  

๖๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือจัดสร�างโรงพยาบาลโรคจิตตB จังหวัดลําปาง 
พ.ศ. ๒๔๗๙  

๖๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือตัดและขยายถนน ตําบลบ�านโปXง  
อําเภอบ�านโปXง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๔๗๙  

๖๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือตัดและขยายถนน ตําบลสะแกกรัง  
อําเภอน้ําซึม จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๔๗๙  

๖๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างถนนตอนเหนือกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๗๙  
๖๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 

๒๔๗๘  
๖๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างไร)อ�อยตัวอย)าง ตําบลเกาะคา ตําบล

ศาลา ตําบลวังพร�าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๔๗๙  
๖๙. พระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๗๐. พระราชบัญญัติหวงห�ามและควบคุมการโอนอสังหาริมทรัพยBบนเกาะพะงัน และเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฎรBธานี พ.ศ. ๒๔๗๘  

๗๑. พระราชบัญญัติอนุญาตให�รัฐบาลให�กู�ยืมเงินแก)เทศบาลเมืองสองแห)ง เพ่ือทําการตัดและ
ขยายถนน กับเพ่ือลงทุนหาผลประโยชนBอ่ืนๆ ให�แก)เทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๙  

๗๒. พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๗๓. พระราชบัญญัติอากรแสตมปe (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๗๔. พระราชบัญญัติอากรแสตมปe (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๗๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบล 

ป/อมปราบสัตรูพ)าย อําเภอป/อมปราบสัตรูพ)าย จังหวัดพระนคร ให�แก) 
พระเจ�าวรวงศBเธอ พระองคBเจ�าจุลจักรพงศB พ.ศ. ๒๔๗๙  

๗๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดมเหยงคณB ตําบลท)าระหัด อําเภอ 
ท)าพ่ีเลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๗๙  

๗๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิท่ีธรณีสงฆBวัดอมรินทราราม ตําบลโคกหม�อ อําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ให�แก)กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๙  
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๗๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดโคก ตําบลบ�านเกาะ อําเภอกรุงเก)า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๘  

๗๙. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๗๙  
๘๐. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๗๙ (ฉะบับท่ี ๒) 
๘๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลคลองตัน  

อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ให�แก)พระอโศกมนตรี (เรียม เศวตเศรณี)  
พ.ศ. ๒๔๗๘  

๘๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลบางคอแหลม  
อําเภอบ�านทะวาย จังหวัดพระนคร ให�แก)บริษัทสยามอินดัสตรีสB จํากัด พ.ศ. ๒๔๗๙  

๘๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลบ�านแก)ง อําเภอ 
ตรอน จังหวัดอุตตรดิตถB ให�วัดมงคลนิมิตร พ.ศ. ๒๔๗๙  

๘๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน บริเวณคลังแสง ตําบล 
ท)าพระจันทรB อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๙  

๘๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินตําบลมะขามหย)ง  
อําเภอบางปลาสร�อย จังหวัดชลบุรี ให�แก)นางสาวมอญ แซ)ต๋ัน พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๘๖. ๘๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลบ�านโปXง อําเภอ 
บ�านโปXง จังหวัดราชบุรี ให�เป6นทรัพยBสินของเทศบาลเมืองบ�านโปXง พ.ศ. ๒๔๗๙  

๘๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลสะแกกรัง อําเภอน้ําซึม 
จังหวัดอุทัยธานี ให�เป6นทรัพยBสินของเทศบาล เมืองอุทัยธานี พ.ศ. ๒๔๗๙  



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๕๐

พพ..ศศ. . ๒๔๘๐๒๔๘๐  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกักกันผู�มีสันดานเป6นผู�ร�าย พ.ศ. ๒๔๗๙  
๒. พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัว และการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย  

คนย�ายตําบล (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต)างด�าว พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔. พระราชบัญญัติกําหนดอัตราค)าธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๕. พระราชบัญญัติคนเข�าเมือง พ.ศ. ๒๔๘๐  
๖. พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ.ศ. ๒๔๗๙  
๗. พระราชบัญญัติควบคุมการใช�อุจจาระเป6นปุjย พ.ศ. ๒๔๘๐  
๘. พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พ.ศ. ๒๔๘๐  
๙. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐  

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๑๑. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๐  
๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมการเหมืองฝายและพนัง (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคาร พ.ศ. ๒๔๘๐ กับคําแถลงการณBประกอบ  
๑๔. พระราชบัญญัติควบคุมจํากัดยาง (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๑๕. พระราชบัญญัติเครื่องแบบยุวชน พ.ศ. ๒๔๘๐  
๑๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๗๙  
๑๗. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๘๐ 

๑๘. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๘๑ 
๑๙. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๘๐  
๒๐. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๘๐ (ฉบับท่ี ๒) 
๒๑. พระราชบัญญัติเงินเดือนและค)าพาหนะของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร (ฉะบับท่ี ๓)  

พ.ศ. ๒๔๘๐  
๒๒. พระราชบัญญัติจัดการฝkกและอบรมเด็กบางจําพวก พ.ศ. ๒๔๗๙  
๒๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๘๐  
๒๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยBสินฝXายพระมหากษัตริยB พ.ศ. ๒๔๗๙  
๒๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๒๖. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการฝXายพลเรือน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๒๗. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหาร (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๒๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๘๐ 

๒๙. พระราชบัญญัติป/องกันการค�ากําไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๘๐  
๓๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตBจังหวัด พ.ศ. ๒๔๗๙  
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๓๑. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๒. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๐  
๓๓. พระราชบัญญัติภาษีการค�า (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๓๔. พระราชบัญญัติภาษีการค�า (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๓๕. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงมีนบุรีเป6นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๐  
๓๖. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม)สะเรียง ศาลแขวงแม)สอด ศาลแขวงตะก่ัวปXา  

และศาลแขวงหลังสวน เป6นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๔๗๙  
๓๗. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติลดบํานาญชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๖ พ.ศ. ๒๔๘๐  
๓๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสําหรับแต)งงานคนต)างประเทศในกรุงสยาม  

ร.ศ. ๑๑๖ พ.ศ. ๒๔๘๐  
๓๙. พระราชบัญญัติยกเลิกและโอนกิจการของสภาจัดบํารุงสถานท่ีชายทะเลทิศตะวันตก 

ให�แก)เทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๐. พระราชบัญญัติยกเว�นการเก็บเงินอากรค)านาในตําบลนายางกลัก อําเภอจตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๐  
๔๑. พระราชบัญญัติยาเสพยBติดให�โทษ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉะบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๔๕. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๖. พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๔๘๐  
๔๗. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรB พ.ศ. ๒๔๗๙  
๔๘. พระราชบัญญัติลดเงินค)าอากรค)านา จํานวน พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในตําบลทรายมูล  

และตําบลบางลูกเสือ ท�องท่ีอําเภอองครักษB จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๔๘๐  
๔๙. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค)านา จํานวน พ.ศ. ๒๔๗๘ ในตําบลต)างๆ รวม ๒๐ ตําบล 

ท�องท่ีอําเภอกรุงเก)า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๘๐  
๕๐. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค)านาจํานวน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในตําบลต)าง ๆ  

รวม ๙ ตําบล ท�องท่ีอําเภอกรุงเก)า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๘๐  
๕๑. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค)านาจํานวน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในตําบลบางปลาร�า ตําบลบางตา

เถร ท�องท่ีอําเภอสองพ่ีน�อง และตําบลหนองโพ อําเภอนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 
๒๔๘๐  

๕๒. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค)านา พ.ศ. ๒๔๘๐  
๕๓. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค)านา พ.ศ. ๒๔๘๑  
๕๔. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค)าท่ีไร)อ�อย พ.ศ. ๒๔๘๐  
๕๕. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค)าท่ีไร)อ�อย พ.ศ. ๒๔๘๑  
๕๖. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร)ยาสูบ ๒๔๘๑ 

๕๗. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร)ยาสูบ พ.ศ. ๒๔๘๐ 
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๕๘. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๕๙. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ) พ.ศ. ๒๔๘๑  
๖๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยB (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๖๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยการส)งผู�ร�ายข�ามแดนระหว)างสยามกับแซนซีบารB และเกาะ 

ซอลอมอนในอารักขาของอังกฤษ พ.ศ. ๒๔๘๐  
๖๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยตํารวจ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๖๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยตํารวจ (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๖๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๖๕. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๖๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัดสระบุรี สายจากหนอง

โดน ถึงพระพุทธบาท พ.ศ. ๒๔๗๙  
๖๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงสายนครสวรรคB กําแพงเพ็ชรB 

ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๕.๘๐๐ ถึงหลักกิโลเมตร ๒๐.๐๐๐ พ.ศ. ๒๔๗๙  
๖๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร และอําเภอลํา

ลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๔๘๐  
๖๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือจัดสร�างการชลประทานแควสุพรรณบุรี 

(ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๗๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือจัดสร�างการชลประทานในจังหวัดลําปาง  

พ.ศ. ๒๔๘๐  
๗๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือจัดสร�างการชลประทานในจังหวัดนครนายก 

พ.ศ. ๒๔๘๐  
๗๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือจัดสร�างสถานีทดลองการเกษตรกลาง  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๐  
๗๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายดอนเมือง สระบุรี ลพบุรี 

พ.ศ. ๒๔๗๙  
๗๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทาเรือกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๘๐  
๗๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างสถานีวิทยุ อําเภอพระโขนง  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๐  
๗๖. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๗๗. พระราชบัญญัติสอบสวนภาวะกรรมกร พ.ศ. ๒๔๗๙  
๗๘. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณBรัชชกาลท่ี ๘ พ.ศ. ๒๔๘๐  
๗๙. พระราชบัญญัติให�ตํารวจภูธรมีอํานาจเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. ๒๔๘๐  
๘๐. พระราชบัญญัติองครักษB พ.ศ. ๒๔๘๐  
๘๑. พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๗๙  
๘๒. พระราชบัญญัติอากรค)าน้ํา (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๗๙  
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๘๓. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกะสุนป[น วัตถุระเบิด และดอกไม�เพลิง (ฉะบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๔๗๙  

๘๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลเจ�าพระยา
ภาณุวงศB อําเภอบางยี่เรือ จังหวัดธนบุรี ให�แก)นางสาวลับ แสง ชูโต  
นางสาวหลง แสง ชูโต และนางยิ้ม แสง ชูโต พ.ศ. ๒๔๘๐  

๘๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินปXาช�า ซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน  
ตําบลปากเพรียว อําเภอปากเพรียว จังหวัดสระบุรี ให�แก)เทศบาลเมืองสระบุรี  
พ.ศ. ๒๔๗๙  

๘๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดไผ)ล�อม ตําบลนครสวรรคBออก อําเภอปากน้ําโพ 
จังหวัดนครสวรรคB ให�แก)กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๘๐  

๘๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดสารพัดนึก และท่ีวัดกุรัตนB ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
อุบล จังหวัดอุบลราชธานีให�แก)กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๘๐  

๘๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดเหนือท)า ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบล  
จังหวัดอุบลราชธานีให�แก)สภากาชาดสยาม พ.ศ. ๒๔๘๐  

๘๙. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๘๐  
๙๐. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๘๐ (ฉบับท่ี ๒) 
๙๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลช�างม)อย  

อําเภอเมืองเชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม) ให�แก)นางกิมไล� นิ่มเส็งเฮง พ.ศ. ๒๔๘๐  
๙๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลระแหง อําเภอลาด

หลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี ให�แก)นายเฉีย แซ)หลิม พ.ศ. ๒๔๘๐  
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พพ..ศศ. . ๒๔๘๑๒๔๘๑  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๘๐  
๒. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต)างด�าว (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑  
๓. พระราชบัญญัติเกลือ พ.ศ. ๒๔๘๑  
๔. พระราชบัญญัติขนานนามสกุล (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑  
๕. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๔๘๑  
๖. พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๔๘๑  
๗. พระราชบัญญัติงบประมาณพิเศษระหว)างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  

พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๘. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๘๑  
๙. พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๘๑  

๑๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลพิเศษ พ.ศ. ๒๔๘๑  
๑๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังสหกรณBนิคมในเขตตBท่ีดินหวงห�าม ในท�องท่ีจังหวัดเชียงใหม)  

พ.ศ. ๒๔๘๐  
๑๒. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๑  
๑๓. พระราชบัญญัติทนายความ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑  
๑๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรม (ฉะบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๘๑  

(กระทรวงธรรมการ) 
๑๕. พระราชบัญญัติฝ`aน (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๘๑  
๑๖. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๑  
๑๗. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉะบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑  
๑๘. พระราชบัญญัติไพ) พ.ศ. ๒๔๘๑  
๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรBและการเมือง (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๒๐. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงกบินทรBบุรีเป6นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑  
๒๑. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการป/องกันรักษารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๘๑  
๒๒. พระราชบัญญัติยศตํารวจ พ.ศ. ๒๔๘๐  
๒๓. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๔๘๑  
๒๔. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉะบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๘๑  
๒๕. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑  
๒๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยกฎกระทรวงซ่ึงรัฐมนตรีเป6นผู�ออก เพ่ือปฏิบัติการให�เป6นไปตาม

กฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๐  
๒๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยการขัดกันแห)งกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑  
๒๘. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๘๑  
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๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 
๒๔๘๑  

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือจัดสร�างการชลประทาน ในจังหวัดลําปาง 
(ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑  

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือจัดสร�างสถานีทดลองการเกษตรกลาง  
จังหวัดพระนคร (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑  

๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีอําเภอดุสิต อําเภอบางกะป̀  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑  

๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือจัดสร�างโรงพยาบาลโรคจิตตB จังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ. ๒๔๘๑  

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายเพ็ชรBบูรณB - หล)มศักด์ิ - 
หล)มเก)า พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายห�วยยอด กระบ่ี - พังงา 
ฉะเพาะตอนจากหลักกิโลเมตรท่ี ๗๒ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๑๒๐ พ.ศ. ๒๔๘๐ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายห�วยยอด กระบ่ี - พังงา 
ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๑๒๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๑๙๔.๗๐๐ พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างสถานีวิทยุ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๔๘๑  
๓๘. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๓๙. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๘๐  
๔๐. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป] พ.ศ. ๒๔๘๑  
๔๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินทางหลวงตําบลศิริราชพยาบาล จังหวัดธนบุรี ให�แก)จุฬาลงกรณB

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๘๑ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๘๒๒๔๘๒  
 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแก�ไขเพ่ิมเติม ว)าด�วยนามประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๘๑  
๒. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรB พ.ศ. ๒๔๘๒  
๓. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๘๑ 
๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต)างด�าว (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๕. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๔๘๒  
๖. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๔๘๒  
๗. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๘. พระราชบัญญัติการพะนัน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๙. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๒  
๑๐. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติการสวนครัว และการเลี้ยงสัตวBเพ่ือประโยชนBแห)งครัวเรือน พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๑๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พ.ศ. ๒๔๘๒  
๑๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงร�าน พ.ศ. ๒๔๘๒  
๑๗. พระราชบัญญัติคนเข�าเมือง (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒  
๑๘. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค�าของเก)า (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๑๙. พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๒๐. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ)าขาย โค กระบือ แพะแกะและสุกร พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติควบคุมการส)งออกไปนอกและการนําเข�ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงสินค�า
บางอย)าง พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๒๓. พระราชบัญญัติคุ�มครองและสงวนปXา พ.ศ. ๒๔๘๑  
๒๔. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๒๕. พระราชบัญญัติเครื่องแบบยุวชน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๒๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๒๗. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๒๘. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๓ 
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๒๙. พระราชบัญญัติงบประมาณพิเศษ พ.ศ. ๒๔๘๒ เพ่ิมเติม 

๓๐. พระราชบัญญัติเงินเดือนและค)าพาหนะของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๔๘๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๓๒. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๓๓. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติจังกอบในเขตตBจัดบํารุงสถานท่ีชายทะเลทิศตะวันตก (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๔๘๒ 

๓๕. พระราชบัญญัติจัดการกู�เงินในประเทศเพ่ือการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๓๖. พระราชบัญญัติจัดการกู�เงินในประเทศเพ่ือเกษตรกร พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๓๗. พระราชบัญญัติจัดการกู�เงินในประเทศเพ่ือเทศบาลและการบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๓๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังสํานักงานธนาคารชาติไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๔๐. พระราชบัญญัติชื่อถ่ินกําเนิดเหล�าองุ)นโปรตุเกส พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๔๑. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๔๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๑  
๔๓. พระราชบัญญัติธง (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑  
๔๔. พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๘๑  
๔๕. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการฝXายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๔๖. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหาร พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๔๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรม (ฉะบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๘๒ (แบ)งหน�าท่ีใน
สํานักนายกรัฐมนตรี) 

๔๘. พระราชบัญญัติป/องกันภัยทางอากาศ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๔๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตBจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๕๐. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๕๑. พระราชบัญญัติไพ) (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๕๒. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีบ�านอยู)เองในเขตตBเทศบาลบางแห)ง พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๕๓. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีเรือและภาษียานพาหนะในเขตตBเทศบาลบางแห)ง 
พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๕๔. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว)าด�วยการพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๘ และโอนคดีท่ีเก่ียวกับคนในบังคับอังกฤษ และคนในสังกัดชาติ
ฝรั่งเศสไปยังศาลธรรมดา พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๕๕. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างสถานีวิทยุ อําเภอ
พระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๕๖. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๕๗. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉะบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๘๑ 
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๕๘. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๕๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๖๐. พระราชบัญญัติเรือสยาม พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๖๑. พระราชบัญญัติโรคติดต)อ (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๖๒. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๖๓. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรB (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๖๔. พระราชบัญญัติล�อเลื่อน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๖๕. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๖๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยการนําเงินตราต)างประเทศเข�ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๖๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยสิทธิการประมงในเขตตBการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๖๘. พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๖๙. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๗๐. พระราชบัญญัติวินัยข�าราชการกรมราชทัณฑB พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๗๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีอําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร  
(ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๗๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างอาคารดําเนินการตามแผนผังเมือง  
ณ บริเวณถนนราชดําเนิน จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๒  

๗๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือจัดสร�างการชลประทานแควสุพรรณบุรี 
(ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๗๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างถนนต)อจากถนนทรงวาดจดแม)น้ํา
เจ�าพระยา ในตําบลสัมพันธวงศB (ข�างศาลเจ�าแม)ทับทิม) อําเภอสัมพันธวงศB  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๗๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายนครศรีธรรมราช - ปาก
พนัง พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๗๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวง จังหวัดสระบุรี สายปากเข�า
สาร - พระพุทธฉาย พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๗๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวง สายชัยนาท - บ�านตาคลี พ.ศ. 
๒๔๘๒ 

๗๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวง สายชุมพร - ระนอง  
ตอนกระบุรี - ระนอง ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๓๐.๐๐๐ 
พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๗๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวง สายชุมพร - ระนอง  
ตอนกระบุรี - ระนอง ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๓๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๕๗.๒๘๗ 
พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๘๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายเกาะคา - เถิน  
พ.ศ. ๒๔๘๒ 
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๘๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายลพบุรี - สิงหBบุรี - ชัยนาท 
- อุทัยธานี ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๓๐.๐๐๐ พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๘๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายลพบุรี - สิงหBบุรี - ชัยนาท 
- อุทัยธานี ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๓๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๘๐.๐๐๐ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๘๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายหนองแค - บ�านภาชี พ.ศ. 
๒๔๘๑ 

๘๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายอยุธยา - นครนายก - 
ปราจีนบุรี ตอนปราจีนบุรี - นครนายก - หนองแค ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๐.๐๐๐ ถึง
หลักกิโลเมตรท่ี ๖๓.๒๑๘ พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๘๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างท)าเรือกรุงเทพฯ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๔๘๒ 

๘๖. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๘๗. พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๘๘. พระราชบัญญัติสัตวBพาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๘๙. พระราชบัญญัติห�ามนําของท่ีมีการแสดงกําเนิดเป6นเท็จเข�ามา พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๙๐. พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติแห)งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๙๑. พระราชบัญญัติให�ทรัพยBสินกองเสือปXาตกเป6นของคณะลูกเสือแห)งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๙๒. พระราชบัญญัติอากรค)าน้ํา (ฉะบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๙๓. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ)น พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๙๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบล 
สัมพันธวงศB อําเภอสัมพันธวงศB จังหวัดพระนคร ให�วัดสัมพันธวงศB พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๙๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลบุ)ง อําเภอบุ)ง 
จังหวัดอุบลราชธานี ให�วัดหนองเม็ก และโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดหนองเม็ก ตําบลบุ)ง อําเภอ
บุ)ง จังหวัดอุบลราชธานีให�กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๙๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลท)าประดู) 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให�แก)เทศบาลเมืองระยอง พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๙๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินและท่ีวัดร�าง 
ภายในกําแพงเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให�กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๙๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินอันเป6นทรัพยBสินส)วนพระมหากษัตริยB ตําบล 
ปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให�จุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๙๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดท�ายเมือง ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให�แก)กระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆBของวัดหน�าพระธาตุ วัดเงิน  
วัดไก)เต้ีย (ร�าง) และวัดทอง อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ให�แก)กระทรวงเศรษฐการ 
พ.ศ. ๒๔๘๑ 
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๑๐๑. พระราชบัญญัติโอนคลองมักกะสัน อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ซ่ึงเป6นสาธารณะสมบัติ
ของแผ)นดิน ให�กรมรถไฟ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๑๐๒. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณพิเศษ พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๑๐๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีดิน ชื่อตันหยงกาเมงซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลอา

ซ)อง อําเภอรามันหB จังหวัดยะลา ให�แก)ราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลตลาดสถานีบัวใหญ) 
อําเภอบัวใหญ) จังหวัดนครราชสีมา ให�แก)นายกําเท�งกับพวก พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลท)าประดู) อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ให�แก)กรมโยธาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๑ 
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พพ..ศศ. . ๒๒๔๔๘๓๘๓  
 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแก�ไขเพ่ิมเติมว)าด�วยบทฉะเพาะกาล พ.ศ. ๒๔๘๓ 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉะบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๒. พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร) (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๔. พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๕. พระราชบัญญัติคุ�มครองความลับในราชการ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๗. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๘. พระราชบัญญัติงบประมาณแผ)นดินระหว)างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๔๘๓ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังสหกรณBนิคม พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติทนายความ (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓  
๑๓. พระราชบัญญัติทะเบียนคนต)างด�าว (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๔. พระราชบัญญัติธง (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๖. พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรม (ฉะบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรม (ฉะบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติป/องกันการค�ากําไรเกินควร (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๒๐. พระราชบัญญัติปGนส)วนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติป]ประดิทิน พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตBจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมยB พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๒๓. พระราชบัญญัติไปรษณียB (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๒๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๒๕. พระราชบัญญัติยกความผิดให�แก)ผู�กระทําผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนี
ราชการทหารและตํารวจ พ.ศ. ๒๔๘๓  

๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินรัชชูปการท่ีค�าง พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกําหนดการยิงสลูต ร.ศ. ๑๓๑ พ.ศ. ๒๔๘๓ 
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๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพพริกไทย ท่ีจะส)งออกนอกประเทศ 
พ.ศ. ๒๔๗๘ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๓๐. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรB (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๓๑. พระราชบัญญัติล�มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๓๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส�นเขตตBแดนระหว)าง
ประเทศไทย และ พะม)าตอนแม)น้ําสาย พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๓๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส�นเขตตBแดนระหว)าง
ประเทศไทย และ พะม)าตอนแม)น้ํารวก พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๓๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝXายสรรพากรฉะเพาะกาล เนื่องจาก
พระราชบัญญัติป]ประดิทิน พ.ศ. ๒๔๘๓ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๓๕. พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๓๖. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือขยายทางหลวงสายกรุงเทพฯ -  

ดอนเมือง ในท�องท่ีตําบลหลักสี่ อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างสุขศาลา และท่ีว)าการอําเภอบางเขน 
ตําบลกูบแดง อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือจัดสร�างการชลประทาน ในจังหวัดนครนายก 
และจังหวัดปราจีนบุรี (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวง ๕ สาย ในจังหวัดพระนคร 
จังหวัดธนบุรี และจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงจากตําบลบางกะพ้ี  
อําเภอบ�านหม่ี ถึงอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายธนบุรี - นครปฐม  
พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างสะพานข�ามแม)น้ําแควปXาสัก 
ในทางหลวงสายวังน�อย - อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๔๔. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๔๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดควบคุมการติดต)อกับต)างประเทศ  

พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินตําบลบ)อยาง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให�แก)เทศบาลเมืองสงขลา พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน  
ตําบลป/อมปราบสัตรูพ)าย อําเภอป/อมปราบสัตรูพ)าย จังหวัดพระนคร ให�แก) 
คุณหญิงสร�อย ชวกิจบรรหาร และนางพุก จันทนบุบผา พ.ศ. ๒๔๘๓ 
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๔๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินตําบลหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธBให�แก)หลวงราชกิจวรเดช พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดเจริญสุขาราม ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคณฑี 
จังหวัดสมุทรสงคราม ให�แก)กระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๕๐. พระราชบัญญัติโอนคูระหว)างถนนรองเมืองซอย ๒ และ ๓ ตําบลถนนรองเมือง  
อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ให�กรมรถไฟ  
พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๕๑. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๓ 

๕๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินตําบลในเมือง อําเภอ 
เมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ให�แก)นางหวันหนิ อาศหาญ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๕๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินทางหลวง สายปากเพรียว - เสาไห�บางส)วนในท�องท่ีจังหวัด
สระบุรี ให�แก)กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๘๓ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดควบคุมการติดต)อกับต)างประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๒. พระราชกําหนดควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแร)ทองคํา พ.ศ. ๒๔๘๓ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๘๔๒๔๘๔  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร) (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๒. พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร) (ฉะบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๓. พระราชบัญญัติการพิมพB พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๔. พระราชบัญญัติกําหนดกระทรวงเจ�าหน�าท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการ

ค�าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห)งสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉะบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๕. พระราชบัญญัติกําหนดหน�าท่ีของคนไทยในเวลารบ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๖. พระราชบัญญัติกู�เงินช)วยชาติ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๗. พระราชบัญญัติเก็บภาษีไม�ขีดไฟซ่ึงทําในพระราชอาณาเขตตB (ฉะบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว)าด�วยการจดทะเบียนคนขับรถราง พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาชําระเงินช)วยการประถมศึกษาจํานวน พ.ศ. ๒๔๘๓ - 
๒๔๘๔ สําหรับบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาอยู)ในบางจังหวัด และบุคคลบางจําพวก พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติคณะสงฆB พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๑๔. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค�าของเก)า (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมการใช�อุจจาระเป6นปุjย (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๑๗. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๑๙. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๒๐. พระราชบัญญัติควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพยBสินของคนต)างด�าวบางจําพวก 
ในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๒๓. พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติคันนาและคูนา พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๒๕. พระราชบัญญัติเครื่องขัตติยราชอิสสริยาภรณBอันมีเกียรติคุณรุ)งเรืองยิ่งมหาจักรี 
บรมราชวงศB พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๒๖. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณBจุลจอมเกล�า พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๒๗. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณBอันเป6นท่ีเชิดชูยิ่งช�างเผือก พ.ศ. ๒๔๘๔ 
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๒๘. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณBอันเป6นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณB  
พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๒๙. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณBอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๓๐. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม ฉะบับท่ี ๑ ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๓๑. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม ฉะบับท่ี ๒ ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๓๒. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๓๓. พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๓๔. พระราชบัญญัติจัดการปกครองดินแดนท่ีประเทศไทยได�คืนจากประเทศฝรั่งเศส  

พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๓๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดลานช�าง ศาลจังหวัดนครจัมปาศักด์ิ ศาลจังหวัดพิบูล
สงคราม และศาลจังหวัดพระตะบอง พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๓๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยBสินฝXายพระมหากษัตริยB (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๓๗. พระราชบัญญัติจัดหางานให�ผู�ไร�อาชีพ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๓๘. พระราชบัญญัติจํากัดสิทธิคนไทยผู�กระทําการอันเป6นภัยแก)ชาติ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๓๙. พระราชบัญญัติช)วยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๔๐. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๔๑. พระราชบัญญัติบํารุงพืช พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๔๒. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการฝXายพลเรือน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๔๓. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหาร (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๔๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๔๕. พระราชบัญญัติป/องกันการค�ากําไรเกินควร (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๔๖. พระราชบัญญัติปXาไม� พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๔๗. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตBจังหวัดนครจัมปาศักด์ิ จังหวัดพิบูลสงคราม 

และจังหวัดพระตะบอง พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๔๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตBจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๔๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตBจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๕๐. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๕๑. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๕๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค)าภาคหลวงดีบุก (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๕๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค)าภาคหลวงดีบุก (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๕๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค)าภาคหลวงแร)ทังสะเตน พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๕๕. พระราชบัญญัติมอบอํานาจให�รัฐบาลในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๕๖. พระราชบัญญัติยกเว�นการเก็บภาษีอากรและค)าธรรมเนียมบางประเภทให�แก)ผู�ท่ีได�รับ
พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๕๗. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๕๘. พระราชบัญญัติรถจ�าง (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
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๕๙. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉะบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๖๐. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉะบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๖๑. พระราชบัญญัติรถลาก (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๖๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๖๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๖๔. พระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๖๕. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๖๖. พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๖๗. พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๖๘. พระราชบัญญัติล�อเลื่อน (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๖๙. พระราชบัญญัติวางระเบียบการเข�าไปในเขตตBท�องท่ีบางแห)งในดินแดนท่ีประเทศไทยได�

คืนจากประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๗๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยการกระทําและสิทธิของบุคคลซ่ึงได�เกิดข้ึนหรือมีอยู)ก)อน 
ในดินแดนท่ีประเทศไทยได�คืนจากประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๗๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยการใช�กฎหมายบังคับในเขตตBท�องท่ีบางแห)งในดินแดนท่ีประเทศ
ไทยได�คืนจากประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๗๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยระเบียบราชการบริหารแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๗๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีอําเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๗๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือขยายทางร)วมถนนพญาไท ถนนราชวิถี  
และถนนประชาธิปGตยB ในท�องท่ีอําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๗๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือขยายทางหลวงจากทางแยกหัวหินถึง 
ตลาดท)าใหม) จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๗๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือขยายทางหลวงสายชุมพร - ปากน้ํา พ.ศ. 
๒๔๘๓ 

๗๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางแยกจากทางหลวงสายวังน�อย - 
อยุธยา ถึงสถานีรถไฟอยุธยา ในท�องท่ีอําเภอกรุงเก)า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 
๒๔๘๔ 

๗๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงประชาธิปGตยB ตอนตาก - เถิน 
พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๗๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงประชาธิปGตยB ตอนชัยนาท - 
นครสวรรคB ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๘๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๑๓๔.๘๔๑  
พ.ศ. ๒๔๘๔ 
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๘๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงประชาธิปGตยB  
ตอนนครสวรรคB - กําแพงเพ็ชรB ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๒๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี 
๖๙.๖๗๔ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๘๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงประชาธิปGตยB ตอนสระบุรี - 
ลพบุรี เชื่อมกับตอนลพบุรี - สิงหBบุรี ในท�องท่ีอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๘๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายฉะเชิงเทรา - ปราจีนบุรี 
ตอนจากอําเภอเมืองปราจีนบุรี ถึงบ�านโคกมอญ ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๐ ถึงหลัก
กิโลเมตรท่ี ๒๕ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๘๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายธนบุรี-นครปฐม ระหว)าง
หลักกิโลเมตรท่ี ๔๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๔๙.๐๓๕ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๘๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายบางซ)อน - สะพาน
พระราม ๖ บางกอกน�อย เชื่อมทางหลวงสายธนบุรี - นครปฐม และถนนอิสสระภาพ 
พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๘๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างสะพานข�ามแม)น้ําเจ�าพระยาในทาง
หลวงประชาธิปGตยB ตอนชัยนาท - นครสวรรคB จังหวัดนครสวรรคB ระหว)างหลักกิโลเมตร
ท่ี ๑๓๓.๗๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๑๓๔.๘๔๑ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๘๖. พระราชบัญญัติส)งเสริมกิจการไฟฟ/า พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๘๗. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๘๘. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๘๙. พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๙๐. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๙๑. พระราชบัญญัติให�ประกาศใช�กฎหมายบางฉะบับโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๙๒. พระราชบัญญัติให�อํานาจในการเตรียมการป/องกันประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๙๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดกําหนดเขตตBหวงห�ามคนต)างด�าว พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๙๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๙๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยศทหาร  

พ.ศ. ๒๔๗๙ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๙๖. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแร)
ทองคํา พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๙๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดจัดต้ังศาลพิเศษเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีความผิด
ฐานขบถภายนอกพระราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๙๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดเหรียญกล�าหาญ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๙๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดเหรียญช)วยราชการเขตตBภายใน พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
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๑๐๑. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกะสุนป[น วัตถุระเบิด และดอกไม�เพลิง (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๔๘๔ 

๑๐๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลพระลับ 
อําเภอเมืองขอนแก)น จังหวัดขอนแก)น ให�แก)นายอับดุลวาฮิบ, นายอาวัลคาน  
และนายปุเลน พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔ (ฉะบับท่ี ๒) 
๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔ (ฉะบับท่ี ๓) 
๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณให�แก)กระทรวงหรือกรม ซ่ึงได�มีการปรับปรุงใหม) 

พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๐๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให�แก)นายพันตรีประยูร สุคนธทรัพยB  
พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน  
ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให�แก)
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหน�าท่ีเก่ียวกับการกรรมกร พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๑๐๙. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวงหรือกรม 

ซ่ึงได�มีการปรับปรุงใหม) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดกําหนดเขตตBหวงห�ามคนต)างด�าว พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๔. พระราชกําหนดจัดต้ังศาลพิเศษเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานขบถภายนอก

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๕. พระราชกําหนดเหรียญกล�าหาญ พ.ศ. ๒๔๘๔  
๖. พระราชกําหนดเหรียญช)วยราชการเขตตBภายใน พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๗. พระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๘๕๒๔๘๕  
 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัถธัมนูญแก�ไขเพ่ิมเติมว)าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราสดร พ.ส. ๒๔๘๕ 

 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. เรื่องแก�ไขเพ่ิมเติมการใช�กดอัยการศึก 

๒. เรื่องไห�สาลทรัพยBชเลยนั่งพิจารนาตามพระธัมนูญสาลทรัพยBชเลย พ.ส. ๒๔๖๐ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกาชาด (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 

๒. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ส. ๒๔๘๕ 
๓. พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร) (ฉบับท่ี ๘) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔. พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๔) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๕. พระราชบัญญัติการพะนัน (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๖. พระราชบัญญัติการพิมพB (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๗. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๘. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทสบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๙. พระราชบัญญัติกําหนดและขยายเขตสาลจังหวัดบางสาล พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติกู�เงินไนประเทส พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๑. พระราชบัญญัติกู�เงินเพ่ือความม่ันคงแห)งเงินตราและการอ่ืนๆ พ.ส. ๒๔๘๕ 
๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวนรัสดากร (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวนรัสดากร (ฉบับท่ี ๔) พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียนชัยสมรภูมิ พ.ส. ๒๔๘๔ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียนกล�าหาน พ.ส.๒๔๘๔ พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียนช)วยราชการเขตตBภายใน  
พ.ส. ๒๔๘๔ พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียนช)วยราชการเขตพายไน พ.ส. ๒๔๘๔ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียนชัยสมรภูมิ พ.ส. ๒๔๘๔ พ.ส. 
๒๔๘๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาอยู)ไนตําแหน)งของสมาชิกสภาผู�แทนราสดร 
พ.ส. ๒๔๘๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติไข�จับสั่น พ.ส. ๒๔๘๕ 
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๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมการได�มาซ่ึงท่ีดินโดยห�างหุ�นส)วนและบริสัทจํากัดเพ่ือค�ากําไร 
พ.ส. ๒๔๘๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ส. ๒๔๘๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค�าขายอันกะทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห)ง 
สาธารนะชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๒๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๒๗. พระราชบัญญัติงบประมานประจําป]งบประมาน พ.ส. ๒๔๘๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติงบประมานเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาน พ.ส. ๒๔๘๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติเงินช)วยชาติในภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๕ 
๓๐. พระราชบัญญัติเงินช)วยชาติในภาวะคับขัน (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับท่ี ๘) พ.ส. ๒๔๘๕ 

๓๒. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับท่ี ๙) พ.ส. ๒๔๘๕ 

๓๓. พระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังสํานักงานอาคารสงเคราะหB พ.ส. ๒๔๘๕ 
๓๖. พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ส. ๒๔๘๕ 
๓๗. พระราชบัญญัติช)วยอาชีพและวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๓๘. พระราชบัญญัติทง (ฉบับท่ี ๔) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๓๙. พระราชบัญญัติธนาคารแห)งประเทสไทย พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔๐. พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔๑. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ�าพนักงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔๒. พระราชบัญญัติบํารุงวัธนธัมแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔๓. พระราชบัญญัติบํารุงวัธนธัมแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔๔. พระราชบัญญัติบําเหน็ดบํานานข�าราชการฝXายพลเรือน (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔๕. พระราชบัญญัติบําเหน็ดบํานานข�าราชการฝXายพลเรือน (ฉบับท่ี ๔) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔๖. พระราชบัญญัติบําเหน็ดบํานานทหาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔๗. พระราชบัญญัติบําเหน็ดบํานานทหาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทบวงกรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทบวงกรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๕๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทบวงกรม (ฉบับท่ี ๖) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๕๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทะบวงกรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๕๒. พระราชบัญญัติฝ`aน (ฉบับท่ี ๕) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๕๓. พระราชบัญญัติพาสีการซ้ือน้ําตาล พ.ส. ๒๔๘๕ 
๕๔. พระราชบัญญัติพาสีชั้นไน (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๕๕. พระราชบัญญัติพาสีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๕ 
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๕๖. พระราชบัญญัติมอบอํานาดไห�รัถบาลไนภาวะคับขัน (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๕๗. พระราชบัญญัติมอบอํานาดไห�รัถบาลไนภาวะคับขัน (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๕๘. พระราชบัญญัติมอบอํานาดไห�รัถบาลไนภาวะคับขัน (ฉบับท่ี ๔) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๕๙. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บพาสีอากรท่ีค�างชําระบางประเภท พ.ส. ๒๔๘๕ 
๖๐. พระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติบางบทแห)งกดหมายท่ีใช�บังคับเก่ียวฉเพาะดินแดน 

ท่ีประเทสไทยได�คืนจากประเทสฝรั่งเสส พ.ส. ๒๔๘๕ 

๖๑. พระราชบัญญัติยกเลิกอํานาดและหน�าท่ีข�าหลวงพิเสส จัดแบ)งท่ีดินตาม 
พระราชกริสดีกากําหนดการแบ)งท่ีดินไนอําเพอบางบ)อ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
และบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา ไห�แก)ราสดร พ.ส.๒๔๗๓ ฉเพาะไนท�องท่ีบางแห)ง ไนอํา
เพอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเซา พ.ส. ๒๔๘๕ 

๖๒. พระราชบัญญัติยสทหาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๖๓. พระราชบัญญัติยุบและรวมการปกครองบางจังหวัด พ.ส. ๒๔๘๕ 
๖๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ พ.ส. ๒๔๘๕ 
๖๕. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๔) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๖๖. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ส. ๒๔๘๕ 
๖๗. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ส. ๒๔๘๕ 
๖๘. พระราชบัญญัติราชบันดิตยสถาน พ.ส. ๒๔๘๕ 
๖๙. พระราชบัญญัติวัธนธัมแห)งชาติ พ.ส. ๒๔๘๕ 
๗๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยการประกาสบัญชีรายงานหรือสถิติต)างๆ ไนภาวะคับขัน  

พ.ส. ๒๔๘๕ 
๗๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยชนสัตรูและทรัพยBสินของชนศัตรู พ.ส. ๒๔๘๕ 
๗๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยชนสัตรูและทรัพยBสินของชนสัตรู (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๗๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยชนสัตรูและทรัพยBสินของชนสัตรู (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๗๔. พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๗๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีตําบนลาดยาว อําเพอบางเขน  

จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๕ 
๗๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีตําบลถนนพญาไทและตําบลสามเสนไน 

อําเพอดุสิต จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๕ 
๗๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีตําบลบ�านใหม) อําเพอบางเขน  

จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๕ 
๗๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือขยายทางหลวงสายนนทบุรี - ปากเกร็ด 

ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๖.๖๗๘ ไนท�องท่ีอําเพอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ส. ๒๔๘๕ 

๗๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือขยายทางหลวงสายวังน�อย - อยุธยา 
ไนท�องท่ีจังหวัดพระนครสรีอยุธยา พ.ส. ๒๔๘๕ 
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๘๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือขยายสถานีวิทยุหลักสี่ จังหวัดพระนคร  
พ.ส. ๒๔๘๕ 

๘๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางแยกจากทางหลวงประชาธิปGตยB  
ตรงหลักกิโลเมตรท่ี ๑๐๗.๙๙๐ ถึงริมแม)น้ําเจ�าพระยาไนท�องท่ีอําเพอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรคB พ.ส. ๒๔๘๕ 

๘๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางแยกจากทางหลวงสายฉะเชิงเซา - 
ชลบุรี - ระยอง และสะพานข�ามแม)น้ําระยอง ไนท�องท่ีอําเพอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
พ.ส. ๒๔๘๕ 

๘๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางแยกจากทางหลวงสายบางปะกง - 
ชลบุรีตรงหลักกิโลเมตรท่ี ๑๓.๔๓๙ เข�าจังหวัดชลบุรีไนท�องท่ีอําเพอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี พ.ส. ๒๔๘๕ 

๘๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงจากบ)อยางอัสฟGnลตBเชื่อมทาง
หลวงสายเชียงไหม) - ฝางไนท�องท่ีอําเพอฝาง จังหวัดเชียงไหม) พ.ส..๒๔๘๕ 

๘๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงไนอําเพอหล)มเก)า  
จังหวัดเพชรบูรณB พ.ส. ๒๔๘๕ 

๘๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงประชาธิปGตยBตอนขานุ -  
กําแพงเพ็ชรB - ตาก ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๘๐.๐๐๐ และ
ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๙๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๑๑๑.๐๔๗ พ.ส. ๒๔๘๕ 

๘๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงสายคลองแงะ - นาทวี โคกโพธิ์ 
ไนท�องท่ีจังหวัดสงขลาและจังหวัดปGตตานี พ.ส. ๒๔๘๕ 

๘๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงสายเชียงไหม) - ฝาง ระหว)าง
หลักกิโลเมตรท่ี ๔๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรท่ี ๑๕๒.๐๐๐ ไนท�องท่ีจังหวัดเชียงไหม) พ.ส. 
๒๔๘๕ 

๘๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงสายทุ)งสง - ห�วยยอด  
ไนท�องท่ีจังหวัดนครสรีธัมราชและจังหวัดตรัง พ.ส. ๒๔๘๕ 

๙๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงสายหาดไหย) - รัตภูมิ  
ไนท�องท่ีจังหวัดสงขลา พ.ส. ๒๔๘๕ 

๙๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงสายอําเพอทุ)งสง - สนามบินทุ)ง
ชน ไนท�องท่ีอําเพอทุ)งสง จังหวัดนครสรีธัมราช พ.ส. ๒๔๘๕ 

๙๒. พระราชบัญญัติสงเคราะหBผู�ประสบภัยเนื่องไนการรบ พ.ส. ๒๔๘๕ 
๙๓. พระราชบัญญัติสภาจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๙๔. พระราชบัญญัติเหรียนจักรมาลาและเหรียนจักรพรรดิมาลา (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๙๕. พระราชบัญญัติเหรียนดุสดีมาลา (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๙๖. พระราชบัญญัติไห�อํานาดเจ�าหน�าท่ีไนการเข�าครอบครองอสังหาริมทรัพยBท่ีเวนคืนและ

การกําหนดเงินค)าทําขวันไนภาวะคับขัน (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๙๗. พระราชบัญญัติไห�อํานาดเจ�าหน�าท่ีไนการเข�าครอบครองอสังหาริมทรัพยBท่ีเวนคืนและ

การกําหนดเงินค)าทําขวัน ไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๕ 
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๙๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗  
พ.ส. ๒๔๘๕ 

๙๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุง  
กะซวงทบวงกรม พ.ส. ๒๔๘๔ พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดควบคุมการอุสาหกัมกะดาดและการค�ากะดาด  
พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดจัดส�างนครหลวง พ.ส. ๒๔๘๕ 
๑๐๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดวินัยข�าราชการบํานาน พ.ส. ๒๔๘๕ 
๑๐๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดโอนอํานาดและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการของกะซวง

หรือกรม ซ่ึงได�มีการปรับปรุงไหม) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีธรนีสงคB วัดสุทธจินดา ตําบนปรุไหย) อําเพอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไห�แก)นายพุ)ม นิ่มไหม) พ.ส. ๒๔๘๕ 
๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีธรนีสงคB วัดหนองน้ําไส ตําบลหนองกบ ก่ิงอําเพอ  

หนองแซง จังหวัดสระบุรี ไห�แก)วัดหนองทางบุญ ตําบลหนองกบ ก่ิงอําเพอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๐๖. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีธรนีสงคBวัดท)าแค ตําบลท)าแค อําเพอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี ไห�แก)กรมรถไฟ พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีธรนีสงคBวัดมักกะสัน ตําบนถนนพญาไท อําเพอดุสิต 
จังหวัดพระนคร ไห�แก)กรมรถไฟ พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีวัดบางธรนี ตําบนบางกะสอ อําเพอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 

๑๐๙. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีวัดหายโสก ตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ไห�แก)เทสบาลเมืองหนองคาย พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๑๐. พระราชบัญญัติโอนคลองไผ)สิงหBโตระหว)างถนนราชดําหริ กับถนนสนามม�า ตําบน 
ปทุมวัน อําเพอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ซ่ึงเปนสาธารนะสมบัติของแผ)นดิน ไห�แก)
สภากาชาดไทย พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๑๑. พระราชบัญญัติโอนเงินไนงบประมานเนื่องจากการปรับปรุงกะซวงทบวงกรมไหม)  
พ.ส. ๒๔๘๕ 

๑๑๒. พระราชบัญญัติโอนเงินไนงบประมานประจําป]งบประมาน พ.ส. ๒๔๘๕ 
๑๑๓. พระราชบัญญัติโอนอํานาดและหน�าท่ีเนื่องจากการปรับปรุงกะซวงทบวงกรมไหม)  

พ.ส. ๒๔๘๕ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗ พ.ส. ๒๔๘๕ 
๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทบวงกรม พ.ส. ๒๔๘๔ 

พ.ส. ๒๔๘๕ 
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๓. พระราชกําหนดควบคุมการอุตสาหกัมกะดาดและการค�ากะดาด พ.ส. ๒๔๘๕ 
๔. พระราชกําหนดจัดส�างนครหลวง พ.ส. ๒๔๘๕ 
๕. พระราชกําหนดวินัยข�าราชการบํานาญ พ.ส. ๒๔๘๕ 
๖. พระราชกําหนดโอนอํานาดและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการของกะซวงหรือกรมซ่ึงได�มีการ

ปรับปรุงไหม) พ.ส. ๒๔๘๕ 
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พุทพุทธศักราชธศักราช  ๒๔๘๖๒๔๘๖  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกําหนดการจ)ายเงินช)วยบํารุงท�องท่ีไนภาวะสงคราม พ.ส. ๒๔๘๖ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับท่ี ๑๒)  พ.ส. ๒๔๘๖ 
๓. พระราชบัญญัติควบคุมการรื้อถอนอาคารเสิมเหล็กไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖ 
๔. พระราชบัญญัติควบคุมการอุสาหกัมกะดาดและการค�ากะดาด พ.ส. ๒๔๘๖ 
๕. พระราชบัญญัติควบคุมค)าเช)าไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖ 
๖. พระราชบัญญัติควบคุมเครดิตไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖ 
๗. พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งท่ีใช�เพ่ือสาธารนะประโยชนBไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖ 
๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบกัมการสภาวัธนธัมแห)งชาติ พ.ส. ๒๔๘๖ 
๙. พระราชบัญญัติงบประมานประจําป]งบประมาน พ.ส. ๒๔๘๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติงบประมานเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาน พ.ส. ๒๔๘๖ 
๑๑. พระราชบัญญัติเงินช)วยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับท่ี ๓) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกะซวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๕) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๑๓. พระราชบัญญัติจุลาลงกรนBมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๑๔. พระราชบัญญัติจุลาลงกรนBมหาวิทยาลัย พ.ส. ๒๔๘๖ 
๑๕. พระราชบัญญัติท่ีดินไนส)วนท่ีเก่ียวกับคนต)างด�าว พ.ส. ๒๔๘๖ 
๑๖. พระราชบัญญัติเทสบาล พ.ส. ๒๔๘๖ 
๑๗. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการสหะกรนB พ.ส. ๒๔๘๖ 
๑๘. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ส. ๒๔๘๖ 
๑๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปถม 

พ.ส. ๒๔๘๖ 
๒๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดลานช�าง จังหวัดน)าน และจังหวัดเลย  

พ.ส. ๒๔๘๖ 
๒๑. พระราชบัญญัติพาสีชั้นไน (ฉบับท่ี ๔) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๒๒. พระราชบัญญัติพาสีซีเมนตBซ่ึงทําไนพระราชอานาเขต (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๒๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราสุลกากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๒๔. พระราชบัญญัติพืชกะท)อม พ.ส. ๒๔๘๖ 
๒๕. พระราชบัญญัติไพ) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๒๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร พ.ส. ๒๔๘๖ 
๒๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยสาตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยสาตร พ.ส. ๒๔๘๖ 
๓๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธัมสาตรและการเมือง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ส. ๒๔๘๖ 
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๗๖

๓๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสิลปากร พ.ส. ๒๔๘๖ 
๓๒. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดควบคุมเครดิตไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖  

พ.ส. ๒๔๘๖ 
๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกกดหมายว)าด�วยเครื่องแต)งกายผู�มีตําแหน)งเฝ/า พ.ส. ๒๔๘๖ 
๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกอํานาดและหน�าท่ีดะโตfะยุตติธัม ไนการพิจารนาพิพากสาคดี  

พ.ส. ๒๔๘๖ 
๓๕. พระราชบัญญัติยานัด พ.ส. ๒๔๘๖ 
๓๖. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ส. ๒๔๘๖ 
๓๗. พระราชบัญญัติยุวชนแห)งชาติ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๓๘. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการไนดินแดนท่ีกองทัพไทยปกครอง พ.ส. ๒๔๘๖ 
๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๔๐. พระราชบัญญัติโรคเรื้อน พ.ส. ๒๔๘๖ 
๔๑. พระราชบัญญัติลักสนะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๔๒. พระราชบัญญัติวัธนธัมแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๔๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยโบราณสถาน สิลปวัตถุ โบรานวัตถุ และการพิพิธภันทBแห)งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๔๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยพนักงานเจ�าหน�าท่ีจดทเบียนสิทธิและนิติกัมเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพยBตามประมวนกดหมายแพ)งและพานิช พ.ส. ๒๔๘๖ 
๔๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยวิธีการเก็บค)าภาคหลวงแร) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๔๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยสํานักงานจัดหางาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือขยายทางหลวงประชาธิปGตยB ตอนลําปาง - 

เชียงราย ไนท�องท่ีตําบนบ�านตํ้า อําเพอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ส. ๒๔๘๖ 
๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีก่ิงอําเพอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ส. 

๒๔๘๖ 
๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีตําบนบางนา อําเพอพระโขนง 

และตําบนสําโรงไต� อําเพอพระประแดง จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๖ 
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีตําบนลาดยาว อําเพอบางเขน  

จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๖ 
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีตําบนวัดชนะสงคราม อําเพอ 

พระนคร จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๖ 
๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีอําเพอบางกอกน�อย และก่ิงอําเพอ 

บางกอกไหย) จังหวัดธนบุรี พ.ส. ๒๔๘๖ 
๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีอําเพอบางกอกน�อย จังหวัดธนบุรี  

พ.ส. ๒๔๘๖ 
๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีอําเพอบางกะป̀ จังหวัดพระนคร  

พ.ส. ๒๔๘๖ 
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๗๗

๕๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีอําเพอบางเขน จังหวัดพระนคร  
พ.ส. ๒๔๘๖ (รวม ๔ ฉบับ) 

๕๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือขยายเขตท)าเรือกรุงเทพฯ พ.ส. ๒๔๘๖ 
๕๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือขยายตรอกจันท ไนท�องท่ีตําบน 

บางคอแหลม อําเพอยานนาวา จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๖ 
๕๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือขยายทางหลวงประชาธิปGตยB 

ตอนดอนเมือง - สระบุรี ไนท�องท่ีจังหวัดพระนคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัด 
พระนครสรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี พ.ส. ๒๔๘๖ 

๕๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางแยกจากทางหลวงสายหลักสี่ - ปาก
เกร็ด เข�าสนามบินดอนเมือง ไนท�องท่ีอําเพอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๖ 

๖๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวง สายฉะเชิงเซา - ปราจีนบุรี  
ไนท�องท่ีอําเพอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ส. ๒๔๘๖ 

๖๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงริมคลองวัดเทพธิดาฝGaงเหนือ 
จากถนนอัสดางคBถึงถนนบ�านตะนาว ไนท�องท่ีอําเพอพระนคร จังหวัดพระนคร  
พ.ส. ๒๔๘๖ 

๖๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงสายปทุมธานี - คลองรังสิต  
ไนท�องท่ีจังหวัดปทุมธานี พ.ส. ๒๔๘๖ 

๖๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงสายสระบุรี - เสาไห� -  
ท)าหลวง - ท)าเรือ ไนท�องท่ีจังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครสรีอยุธยา พ.ส. ๒๔๘๖ 

๖๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวนกดหมายอาญาทหาน  
พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๖๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ส. ๒๔๘๕ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๖๖. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะ
ฉุกเฉิน พ.ส. ๒๔๘๔ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๖๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๗๗ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๖๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ 
๕ แห)งประมวนกดหมายแพ)งและพานิช พ.ส. ๒๔๗๗ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๖๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ 
๖ แห)งประมวนกดหมายแพ)งและพานิช พ.ส. ๒๔๗๗ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๗๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดคุ�มครองผู�มีส)วนไนการรบตลอดถึงครอบครัว 
ไนภาวะสงคราม พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๗๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดจัดต้ังสภาวิจัยปรากตการนBธัมชาติ พ.ส. ๒๔๘๖ 
พ.ส. ๒๔๘๖ 

๗๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดส)งเสริมการรู�หนังสือ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖ 
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๗๘

๗๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดโอนอํานาดและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการประมวน
สถิติพยากรณB พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๗๔. พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ส. ๒๔๘๖ 
๗๕. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิท่ีดินซ่ึงเปนสาธารนะสมบัติของแผ)นดิน ตําบนบ�านกล�วย  

อําเพอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไห�แก)นางเครือวัลยB อินทรชูโต พ.ส. ๒๔๘๖ 
๗๖. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีธรนีสงคBวัดเขมาภิรตาราม ตําบนสวนไหย) อําเพอ 

นนทบุรี จังหวัดพระนคร ไห�แก)กะซวงการคลัง พ.ส. ๒๔๘๖ 
๗๗. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีวัดเขาสํามะลึง ตําบนทเลชุบสร อําเพอเมืองลพบุรี  

จังหวัดลพบุรี ไห�แก)กะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖ 
๗๘. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีวัดดงสวอง ตําบนทเลชุบสร อําเพอเมืองลพบุรี  

จังหวัดลพบุรี ไห�แก)กะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖ 
๗๙. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีวัดต)อแพ ตําบนแม)เงา อําเพอขุนยวม จังหวัดแม)ฮ)องสอน 

ไห�แก)คนะกรมการจังหวัดแม)ฮ)องสอน พ.ส. ๒๔๘๖ 
๘๐. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีวัดต�า ตําบนเวียง อําเพอพะเยา จังหวัดเชียงราย ไห�แก)

กองทัพบก กะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖ 
๘๑. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีวัดเมืองปอนเหนือ ตําบนเมืองปอน อําเพอขุนยวม  

จังหวัดแม)ฮ)องสอน ไห�แก)คนะกรมการจังหวัดแม)ฮ)องสอน พ.ส. ๒๔๘๖ 
๘๒. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีวัดและท่ีธรนีสงคBวัดเขาน้ําโจน ตําบนท)าแค อําเพอเมือง

ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไห�แก)กะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖ 
๘๓. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีวัดและธรนีสงคBวัดยี่ปXา ตําบนสวนไหย) อําเพอนนทบุรี 

จังหวัดพระนคร ไห�แก)กะซวงการคลัง พ.ส. ๒๔๘๖ 
๘๔. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีวัดหนองแขม ตําบนท)าแค อําเพอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ไห�แก)กะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖ 
๘๕. พระราชบัญญัติโอนคลองทา ตอนถนนวัดเทซ่ึงเปนสาธารนะสมบัติของแผ)นดิน  

ตําบนท)าวัง อําเพอเมืองนครสรีธัมราช จังหวัดนครสรีธัมราช ไห�แก) 
นายบวร  บวรรัตนารักสB พ.ส. ๒๔๘๖ 

๘๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินทางหลวงสายฉะเชิงเซา - ชลบุรี - สัตตหีบ ตอนปลายทาง 
ไนท�องท่ีก่ิงอําเพอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี ไห�แก)กะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวนกดหมายอาญาทหาน พ.ส. ๒๔๘๖ 
๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ส. ๒๔๘๕ 

พ.ส. ๒๔๘๖ 
๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน พ.ส. ๒๔๘๔  

พ.ส. ๒๔๘๖ 
๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกะซวงกลาโหม  

พ.ส. ๒๔๘๖ 
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๕. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๕ แห)งประมวน 
กดหมายแพ)งและพานิช พ.ส. ๒๔๗๗ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๖. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๖ แห)งประมวน 
กดหมายแพ)งและพานิช พ.ส. ๒๔๗๗ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๗. พระราชกําหนดควบคุมเครดิตไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖ 
๘. พระราชกําหนดคุ�มครองผู�มีส)วนไนการรบตลอดถึงครอบครัวไนภาวะสงคราม 
๙. พระราชกําหนดจัดต้ังสภาวิจัยปรากตการนBธัมชาติ พ.ส. ๒๔๘๖ 

๑๐. พระราชกําหนดส)งเสริมการรู�หนังสือ พ.ส. ๒๔๘๖ 
๑๑. พระราชกําหนดโอนอํานาดและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการประมวนสถิติพยากรนB พ.ส. 

๒๔๘๖ 
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พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๘๗๒๔๘๗  
 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. เรื่องยกเลิกประกาศแก�ไขเพ่ิมเติมการใช�กฎอัยยการศึก ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. 

๒๔๘๕ 

๒. เรื่องไห�ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางประเภทตามบทบัญญัติแห)ง
กฎอัยยการศึก 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. คําแถลงการณBเรื่องการปรับปรุงแก�ไขพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึกและธรรมนูญศาล

ทหาร พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๒. พระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๓. พระราชบัญญัติกําหนดเวลาเก็บเงินช)วยชาติในภาวะคับขัน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๔. พระราชบัญญัติกําหนดเวลาเก็บเงินช)วยชาติไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๗ 
๕. พระราชบัญญัติกู�เงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉะบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉะบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดส)งเสิมการรู�หนังสือ พ.ส. ๒๔๘๖  
พ.ส. ๒๔๘๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาอยู)ในตําแหน)งของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๔๘๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ส. ๒๔๘๗ 
๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมการส)งออกไปนอกและนําเข�ามาไนราชอานาจักรซ่ึงสินค�า 

บางหย)าง  (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๗ 
๑๔. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๖. พระราชบัญญัติงบประมานประจําป]งบประมาน พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติเงินช)วยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับท่ี ๔)  พ.ส. ๒๔๘๗ 
๑๘. พระราชบัญญัติเงินช)วยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับท่ี ๕) พ.ส. ๒๔๘๗ 
๑๙. พระราชบัญญัติเงินช)วยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับท่ี ๖) พ.ส. ๒๔๘๗ 
๒๐. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๑. พระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ส. ๒๔๘๗ 
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๒๒. พระราชบัญญัติต๋ัวเงินคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๓. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๔. พระราชบัญญัติธนาคารแห)งประเทศไทย (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๕. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม (ฉะบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ส. ๒๔๘๗ 
๒๘. พระราชบัญญัติป/องกันภัยทางอากาศ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๒๙. พระราชบัญญัติผ)อนผันการปฏิบัติตามกฎหมายว)าด�วยโรงเรียนราษฎรBในภาวะสงคราม

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๓๐. พระราชบัญญัติพาสีการซ้ือน้ําตาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๔๘๗ 
๓๑. พระราชบัญญัติพาสีชายโสด พ.ส. ๒๔๘๗ 
๓๒. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทะบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป/องกันภัยทาง 
อากาศ พ.ศ. ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาจังหวัด  
พ.ศ. ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดจัดสร�างพุทธบุรีมณฑล พ.ศ. ๒๔๘๗  
พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดต๋ัวเงินคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลกรุงเทพ ธนบุรี 
พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรBบูรณB  
พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดส)งเสริมการใช�เช็คในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๗ 
พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๔๒. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดโอนเงินในงบประมาณ เนื่องจากการปรับปรุง
กระทรวง ทะบวง กรมใหม) พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติไม)อนุมัติพระราชกําหนดโอนอํานาจและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการของ 
กรมโยธาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๔๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกดหมายว)าด�วยการจัดส�างนครหลวง พ.ส. ๒๔๘๗ 
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๔๕. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พ.ส. ๒๔๗๖  
พ.ส. ๒๔๘๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๔๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยระเบียบราชการบริหารแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับท่ี ๔)  

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบางนา อําเภอพระโขนง  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบุคคโล อําเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี 

พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีตําบนดุสิต อําเพอดุสิต จังหวัด 

พระนคร พ.ส. ๒๔๘๗ 
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBไนท�องท่ีตําบนนครเดิด อําเพอสวรรคโลก  

จังหวัดสุโขทัย พ.ส. ๒๔๘๗ 
๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแยกจากทางหลวง

ประชาธิปGตยBลงสู)แม)น้ําเจ�าพระยาตอนวัดศรีมงคลในท�องท่ีอําเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายไชยวิบูรณBในท�องท่ีอําเภอ
เมืองเพ็ชรBบูรณB อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพ็ชรBบูรณB และอําเภอโคกสําโรง อําเภอไชย
บาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๘๗ 

๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงจากถนนนครไชยสรี 
ตรงปากถนนพิชัยไปถึงถนนอํานวยสงคราม ไนท�องท่ีอําเพอดุสิต จังหวัดพระนคร พ.ส. 
๒๔๘๗ 

๕๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือส�างทางหลวงสายอุตรดิถ - วังกะพ้ี ระหว)าง
หลักกิโลเมตรท่ี ๖.๗๐๐ กับหลักกิโลเมตรท่ี ๙.๓๐๐ ไนท�องท่ีอําเพอเมืองอุตรดิถ 
จังหวัดอุตรดิถ พ.ส. ๒๔๘๗ 

๕๖. พระราชบัญญัติสภาการสงคราม พ.ส. ๒๔๘๗ 
๕๗. พระราชบัญญัติสภาจังหวัด (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๕๘. พระราชบัญญัติสภาป/องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๕๙. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกะสุนป[น วัตถุระเบิด และดอกไม�เพลิง (ฉบับท่ี ๖)  

พ.ส. ๒๔๘๗ 
๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดไผ)โสมนรินท ตําบลบ�านเกาะ อําเภอ 

กรุงเก)า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดบางปราบ ตําบลย)านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี  

จังหวัดนครสวรรคB ให�แก)กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖๒. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ท่ีดิน ซ่ึงเปนสาธารนะสมบัติของแผ)นดิน ตําบนโพธิกลาง  

อําเพอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไห�แก)เทสบาลเมืองนครราชสีมา  
พ.ส. ๒๔๘๗ 
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๖๓. พระราชบัญญัติโอนเงินไนงบประมานเนื่องจากการปรับปรุงกะซวง ทบวงกรมไหม)  
พ.ส. ๒๔๘๗ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนอํานาดและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการประชาสงเคราะหB พ.ส. ๒๔๘๗ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวนกดหมายวิธีพิจารนาความอาญา พ.ส. ๒๔๘๗ 
๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเทสบาล พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๗ 
๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวง ทบวง กรม พ.ส. ๒๔๘๔ 

พ.ส. ๒๔๘๗ 
๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป/องกันภัยทางอากาส พ.ส. ๒๔๘๑  

พ.ส. ๒๔๘๗ 
๕. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ส. ๒๔๘๑ พ.ส. ๒๔๘๗ 
๖. พระราชกําหนดจัดส�างพุทธบุรีมนทล พ.ส. ๒๔๘๗ 
๗. พระราชกําหนดต๋ัวเงินคลัง พ.ส. ๒๔๘๗ 
๘. พระราชกําหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลกรุงเทพธนบุรี พ.ส. ๒๔๘๗ 
๙. พระราชกําหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรนB พ.ส. ๒๔๘๗ 

๑๐. พระราชกําหนดส)งเสริมการไช�เช็คไนภาวะฉุกเฉิน พ.ส. ๒๔๘๗ 
๑๑. พระราชกําหนดโอนเงินไนงบประมานเนื่องจากการปรับปรุงกะซวง ทบวง กรมไหม)  

พ.ส. ๒๔๘๗ 
๑๒. พระราชกําหนดโอนอํานาดและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการของกรมโยธาเทสบาล พ.ส. 

๒๔๘๗ 
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พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๘๘๒๔๘๘  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกักคุมผู�เป6นภัยแก)ชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยB พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๓. พระราชบัญญัติการพิมพB (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๔. พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติแก)บุคคลซ่ึงเผยแพร)ข)าวอันเป6นการทําให�เสีย 

สัมพันธไมตรีระหว)างประเทศไทยกับประเทศท่ีมีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยใน
ภาวะสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๕. พระราชบัญญัติกําหนดวิธีพิจารณาข�าราชการและพนักงานเทศบาลผู�ประพฤติผิดวินัย
หรือหย)อนความสามารถ พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๖. พระราชบัญญัติกู�เงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๗. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๘. พระราชบัญญัติควบคุมค)าเช)าในภาวะคับขัน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๙. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ 

กับคําแถลงการณB 
๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมยานพาหนะทางน้ําในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๑. พระราชบัญญัติคุ�มครองทรัพยBสินของประชาชนเม่ือมีภัยทางอากาศ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๓. พระราชบัญญัติเงินทดแทนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๔. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตBจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๕. พระราชบัญญัติผ)อนผันการปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ แห)งพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 

๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๖. พระราชบัญญัติยกโทษให�แก)ผู�ท่ีได�กระทําความผิดต)อกฎหมายเก่ียวด�วยการเกณฑB

แรงงาน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๗. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว)าด�วยการส)งเสริมการรู�หนังสือ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๘. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว)าด�วยวินัยข�าราชการบํานาญ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีชายโสด พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางแยกจาก 

ทางหลวงสายหลักสี่ - ปากเกร็ดเข�าสนามบินดอนเมือง ในท�องท่ีอําเภอบางเขน  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติให�อํานาจเจ�าหน�าท่ีในการเข�าครอบครอง
อสังหาริมทรัพยBท่ีเวนคืน และการกําหนดเงินค)าทําขวัญในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๕  
พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรB (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๘๘ 
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๒๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยการกักคุมตัวและการควบคุมจัดกิจการหรือทรัพยBสินของบุคคลท่ี
เป6นศัตรูต)อสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยการจ)ายเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ให�แก)ข�าราชการผู�ถูกพักราชการ 
พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีอําเภอพุนพิน อําเภอท)าขนอน  
ก่ิงอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรBธานี อําเภอเมืองพังงา อําเภอท�ายเหมือง อําเภอ 
ทับปุด อําเภอตะก่ัวทุ)ง จังหวัดพังงา และอําเภออ)าวลึก จังหวัดกระบ่ี เพ่ือสร�างทางรถไฟ 
พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติให�อํานาจในการป/องกันประเทศในภาวะสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก  

พ.ศ. ๒๔๕๗ พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร 

พ.ศ. ๒๔๗๗ พ.ศ. ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก)ผู�กระทําความผิดฐานกบฎและ

จราจล พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๓๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพันธบัตรออมทรัพยBในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ 

พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๓๑. พระราชบัญญัติอากรการฆ)าสัตวB พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๓๒. พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดกําหนดเวลาเก็บเงินช)วยชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗  
พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๔. พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก)ผู�กระทําความผิดฐานกบฎและจลาจล พ.ศ. ๒๔๘๘  
กับแถลงการณB 

๕. พระราชกําหนดพันธบัตรออมทรัพยBในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ กับแถลงการณB 
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พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๘๙๒๔๘๙  
 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย 
 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. เรื่องประกาศเลิกใช�กฎอัยการศึก 

๒. เรื่องยกเลิกประกาศให�ศาลทรัพยBเชลยนั่งพิจารณาตามพระธรรมนูญศาลทรัพยBเชลย 
พ.ศ. ๒๔๖๐ 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการค�าข�าว พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒. พระราชบัญญัติกู�เงินในประเทศ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓. พระราชบัญญัติกู�เงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๔. พระราชบัญญัติกู�เงินเพ่ือการบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๖. พระราชบัญญัติควบคุมค)าเช)าในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๗. พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก)ข�าราชการพลเรือน ทหาร หรือตํารวจ ซ่ึงกระทําการ

ต)อต�านการดําเนินการสงครามของญ่ีปุXน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๘. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักด์ิ เครื่องราชอิสริยาภรณB และสิทธิในการรับ 

เบ้ียหวัดบําเหน็จและบํานาญ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๙. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาครและ

จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๔. พระราชบัญญัติจัดสรรทุนสํารองเงินตราเพ่ือบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๕. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�กระทําการต)อต�านการดําเนินการสงครามของญ่ีปุXน 

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตBจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๑๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตBจังหวัดลานช�าง จังหวัดน)าน และจังหวัดเลย  

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๐. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๘๙ 



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๘๗

๒๑. พระราชบัญญัติยกทัณฑBให�แก)ตํารวจท่ีขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๒. พระราชบัญญัติยกโทษให�แก)พลทหารท่ีได�กระทําผิดฐานหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๓. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉะบับซ่ึงใช�บังคับในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว)าด�วยการแบ)งท่ีดินในอําเภอสมุทรปราการ บางบ)อ  

บางพลี จังหวัดพระนคร และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๕. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว)าด�วยคอมมิวนิสตB พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว)าด�วยน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกเงินช)วยชาติในภาวะคับขันและภาษีอากรบางประเภท พ.ศ. 

๒๔๘๙ 
๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเกลือ พ.ศ. ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๒๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการอุตสาหกรรมกระดาษและการค�า

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

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๑. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว)าด�วยการประกาศบัญชีรายงานหรือสถิติต)างๆ  

ในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๒. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลดุสิต  

อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๓. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๕. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๖. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉะบับท่ี ๔)  พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๗. พระราชบัญญัติลบล�างมลทินให�แก)ผู�ต�องคําพิพากษาให�ลงโทษในกรณีเกณฑBแรงงาน 

หรือทรัพยBสินในระหว)างมหาสงครามอาเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๘. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๓๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยการใช�กฎหมายอิสลามในเขตตBจังหวัดปGตตานี นราธิวาส  

ยะลาและสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายบ�านโปXง - โพธาราม  

สายโพธาราม - บ�านแพ และสายโพธาราม - ราชบุรี - ห�วยโรง ในท�องท่ีอําเภอ 
บ�านโปXง จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอบางแพ อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบุรี และ
อําเภอปากท)อ จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายระยอง - จันทบุรี - ตราด 
ระหว)างหลักกิโลเมตรท่ี ๙๕.๐๐๐ กับหลักกิโลเมตร ๑๘๕.๐๐๐ ในท�องท่ีจังหวัดระยอง
และจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติสํารวจปริมาณแร)ดีบุกในครอบครอง พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๓. พระราชบัญญัติสํารวจและห�ามกักกันข�าว (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
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๔๔. พระราชบัญญัติสํารวจและห�ามกักกันข�าว พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๕. พระราชบัญญัติเหรียญศานติมาลา พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๖. พระราชบัญญัติให�บําเหน็จในการปราบปรามผู�กระทําความผิด พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๗. พระราชบัญญัติอนุญาตให�รัฐบาลจ)ายเงินไปพลางก)อน (ฉะบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๘. พระราชบัญญัติอนุญาตให�รัฐบาลจ)ายเงินไปพลางก)อน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
๔๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดกําหนดเวลาเก็บเงินช)วยชาติในภาวะคับขัน  

พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
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พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๙๐๒๔๙๐  
 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ 

 

ประกาศประกาศพระบรมราชโองการพระบรมราชโองการ  
๑. เรื่องยกเลิกพระราชกําหนดคุ�มครองความสงบสุขเพ่ือให�การดําเนินไปตามรัฐธรรมนูญ 

(ฉบับชั่วคราว) ลงวันท่ี ๙ พฤศจิก พุทธศักราช ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉะบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๓. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔. พระราชบัญญัติการพะนัน (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๕. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๖. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนให�ใช�ไปพลางก)อน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๗. พระราชบัญญัติการสํารวจสํามะโนครัว พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๘. พระราชบัญญัติกําหนดวิธีพิจารณาลงโทษข�าราชการและพนักงานเทศบาลผู�กระทําผิด

หน�าท่ีหรือหย)อนความสามารถ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติควบคุมการส)งออกไปนอกและการนําเข�ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงสินค�า

บางอย)าง (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมค)าเช)าในภาวะคับขัน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกพฤฒสภาและสมาชิกสภาผู�แทน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู�แทน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๑. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
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๒๒. พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหน)งและค)าพาหนะของสมาชิกพฤฒสภาและสภาผู�แทน
กับเบ้ียประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๒๓. พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหน)งและค)าพาหนะของสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู�แทนกับ
เบ้ียประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดกาฬสินธุB พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรBธานี พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๖. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยB (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๗. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๘. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�กระทํารัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๒๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม (ฉะบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๑. พระราชบัญญัติป/องกันการค�ากําไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๒. พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมยานพาหนะทางน้ําในภาวะคับขัน  

พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติยุวชนแห)งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๕. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๖. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๗. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาลในบริเวณ

เพลิงไหม�ในท�องท่ีตําบลวังบูรพาภิรมยB อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงในบริเวณเพลิงไหม�

ในท�องท่ีตําบลป/อมปรามศัตรูพ)าย อําเภอป/อมปราบศัตรูพ)าย จังหวัดพระนคร  
พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๔๑. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๑๑)  พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๒. พระราชบัญญัติให�อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย)างทางทะเล  

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๓. พระราชบัญญัติอากรการฆ)าสัตวB (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๔. พระราชบัญญัติอากรการฆ)าสัตวB (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๕. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกะสุนป[น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธป[น 

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบลบ�านสวน 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให�แก)นายจีน  วณิชยBจินดา พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔๗. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
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๔๘. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นท่ีสาธารณสมบัติของแผ)นดินตําบลวังบูรพาภิรมยB  
อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร ให�แก)กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหน�าท่ีเก่ียวกับการควบคุมเชื้อโรคและพิษท่ีมาจากสัตวBซ่ึง
เป6นภัย พ.ศ. ๒๔๙๐ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดคุ�มครองความสงบสุขเพ่ือให�การดําเนินไปตามรัฐธรรมนูญ (ฉะบับ

ชั่วคราว) ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๔๙๐ กับคําแถลงการณB 
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พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๔๙๑๒๔๙๑ 
 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ 

๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๔๙๑ 

๒. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉะบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๔๙๑ 

 

พระราชบัญพระราชบัญญัติญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกําหนดวิธีการระงับการค�ากําไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๒. พระราชบัญญัติกําหนดเวลาขังผู�ต�องหาในกรณีท่ีต�องหาว)าปลงพระชมนBพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๓. พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักด์ิ เครื่องราชอิสสริยาภรณBและสิทธิในการรับเบ้ียหวัด

บําเหน็จและบํานาญ (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๕. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยBสินฝXายพระมหากษัตริยB (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป/องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๘. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๙. พระราชบัญญัติปXาไม� (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตBจังหวัดแม)ฮ)องสอนและจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๑. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉะบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๕. พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉะบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีอําเภอบ�านหมอ จังหวัดสระบุรี  

พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๗. พระราชบัญญัติสภาป/องกันราชอาณาจักร (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๘. พระราชบัญญัติองคBการสงเคราะหBทหารผ)านศึก พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๑๙. พระราชบัญญัติอนุญาตให�จ)ายเงินไปพลางก)อน (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๒๐. พระราชบัญญัติอนุญาตให�จ)ายเงินไปพลางก)อน พ.ศ. ๒๔๙๑ 
๒๑. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกะสุนป[น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธป[น 

(ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๙๒๒๔๙๒  
 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๒. พระราชบัญญัติกู�เงิน พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๔๙๒ 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๕. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๖. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตBจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๙. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ 

๑๐. พระราชบัญญัติเรื่องราวร�องทุกขB พ.ศ. ๒๔๙๒ 
๑๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยพนักงานเจ�าหน�าท่ีจดทะเบียบสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพยBตามประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาลในบริเวณ
เพลิงไหม�ในท�องท่ี ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎรBธานี จังหวัดสุราษฎรBธานี  
พ.ศ. ๒๔๙๒ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๔๙๒ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๙๓๒๔๙๓  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓ กับคําแถลงการณB 
๒. พระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๓. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต)างด�าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๔)  

พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๗. พระราชบัญญัติคนเข�าเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๘. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช�เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๙. พระราชบัญญัติควบคุมการเช)านา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๒. พระราชบัญญัติท่ีดินในส)วนท่ีเก่ียวกับคนต)างด�าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๔. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครสวรรคB และจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว)าด�วยภาษีเรือ โรงร�าน ตึก แพ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยตํารวจ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๘. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีอําเภอบ�านโปXง จังหวัดราชบุรี  

และอําเภอท)ามะกา อําเภอท)าม)วง และอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาลท่ีบริเวณ
เพลิงไหม�ในท�องท่ีหน�าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลท)าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายดาวคนอง -  
ราษฎรBบูรณะ - ป/อมพระจุลจอมเกล�าฯ ในท�องท่ีอําเภอราษฎรBบูรณะ จังหวัดธนบุรี และ
อําเภอพระประแดง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายหลักสี่ - มินบุรี - 
ฉะเชิงเทราในท�องท่ีอําเภอบางเขน อําเภอมินบุรี อําเภอหนองจอก จังหวัดพระนคร และ
ในท�องท่ีอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
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๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล บริเวณ
เพลิงไหม� ในท�องท่ีตําบลวัดเทพศิรินทรB อําเภอป/อมปราบศัตรูพ)าย จังหวัดพระนคร  
พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัยพยB เพ่ือสร�างทางหลวงสายนครศรีธรรมราช – 
นบพิตํา ตอนนครศรีธรรมราช – บ�านตาล ในท�องท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒๖. พระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแห)งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๒๗. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๒๘. พระราชบัญญัติอนุญาตให�จ)ายเงินไปพลางก)อน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๒๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ. 

๒๔๙๓ 
๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆB วัดรอ ตําบลตลาด อําเภอ 

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๙๔๒๔๙๔  
 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศใช�กฎอัยการศึก 

๒. ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศเลิกใช�กฎอัยการศึก 

๓. ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศให�ใช�กําลังทหารปราบปรามการจลาจล 

๔. ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศให�ใช�รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย 

๕. ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศให�ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
บางอย)าง 

๖. ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศให�สภาผู�แทนราษฎรประกอบด�วย
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ประเภทท่ี ๒ 

๗. ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องแผนการศึกษาชาติ 
 

พระราชบัพระราชบัญญัติญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการท)าเรือแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒. พระราชบัญญัติการรถไฟแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๔. พระราชบัญญัติกู�เงิน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�ท่ีได�นํารัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ กลับมาใช� พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญผู�ท่ีไปปฏิบัติการร)วมกับสหประชาชาติในกรณีประเทศ
เกาหลี พ.ศ. ๒๔๙๔ 

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

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

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

๑๘. พระราชบัญญัติปXาไม� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติฝ`aน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
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๒๑. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม)สะเรียง ศาลแขวงแม)สอด ศาลแขวงตะก่ัวปXา และ
ศาลแขวงหลังสวน เป6นศาลจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว)าด�วยจังกอบในเขตบํารุงสถานท่ีชายทะเล 
ทิศตะวันตก พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติยศตํารวจสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

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

๒๕. พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

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

๒๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยการกักคุมตัวและการควบคุมจัดกิจการหรือทรัพยBสินของบุคคลท่ี
เป6นศัตรูต)อสหประชาชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๘. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๒๙. พระราชบัญญัติส)งเสริมการฝkกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๓๐. พระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว)างประเทศ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ 

๓๑. พระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว)างประเทศ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๙๕๒๔๙๕  
 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก�ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 

๒๔๙๕ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต)างด�าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒. พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ัง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔. พระราชบัญญัติการสร�างทางหลวงแผ)นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

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

๘. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด และค�าของเก)า (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๙. พระราชบัญญัติควบคุมการส)งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑB และสิ่งท่ีใช�
ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑB พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

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

๑๔. พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหน)งและค)าพาหนะของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรกับเบ้ีย
ประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป/องกันราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๗. พระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติป/องกันการกระทําอันเป6นคอมมิวนิสตB พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติป/องกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติป/องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดน)าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร) 
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติภาษีเครื่องด่ืม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB พ.ศ. ๒๔๙๕ 
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๒๖. พระราชบัญญัติมอบกิจการประปาเทศบาลนครกรุงเทพให�กรมโยธาเทศบาล
กระทรวงมหาดไทยจัดทํา พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว)าด�วยการจัดต้ังสภาวิจัยปรากฏการณBธรรมชาติ  
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติยกเว�นการเรียกเก็บเงินค)าธรรมเนียมหยุดการทํา
เหมืองแร)ชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๖ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสํารวจปริมาณแร)ดีบุกในครอบครอง พ.ศ. ๒๔๙๕ 

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

๓๑. พระราชบัญญัติรถจ�าง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

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

๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

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

๓๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยการบริหารราชการในสถานการณBฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยตํารวจ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลจันเสน อําเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรคB พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท  
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบ�านกล�วย อําเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลไผ)กองดิน อําเภอบางปลาม�า 
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลม)วงหมู) อําเภอเมืองสิงหBบุรี และ
ตําบลพรหมบุรี ตําบลหม่ืนหาญ อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหBบุรี พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลวัดโคก อําเภอนโนรมยB จังหวัด
ชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีอําเภอบ�านหม่ี และอําเภอโคกสําโรง 
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายขอนแก)น - ชุมแพ - เลย - 
เชียงคาน ตอนวังสะพุง-เลย-เชียงคาน ในท�องท่ีอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๔๙๕ 
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๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายรัตตภูมิ - พัทลุง  
ในท�องท่ีอําเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา และอําเภอปากพยูน ก่ิงอําเภอเขาไชยสน  
และอําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท�องท่ีตําบลทุ)งมหาเมฆ อําเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๑. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๒. พระราชบัญญัติสภาป/องกันราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๓. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

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

๕๕. พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๖. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณBรัชการท่ี ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๗. พระราชบัญญัติองคBการสงเคราะหBทหารผ)านศึก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆBวัดกรุณา ตําบลบางหลวง อําเภอ 
สรรพยา จังหวัดชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๕๙. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณให�แก)กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงได�มีการปรับปรุง
ใหม) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๖๐. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการของ กระทรวง ทบวง กรม  
ซ่ึงได�มีการปรับปรุงใหม) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๙๖๒๔๙๖  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการบัญชี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

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

๓. พระราชบัญญัติการพลังงานแห)งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๕. พระราชบัญญัติกู�เงินเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการแห)งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างในเขตเพลิงไหม� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติควบคุมการจ)ายค)าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติคุ�มครองและสงวนปXา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป/องกันราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหB พ.ศ. ๒๔๙๖ 

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

๑๙. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ�าพนักงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๐. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

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

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

๒๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค)าภาคหลวงดีบุก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติเพ่ิมอํานาจตํารวจในการป/องกันและปราบปรามการกระทําผิดทางน้ํา  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติยานัดถุB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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๒๙. พระราชบัญญัติราชองครักษB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๐. พระราชบัญญัติล�อเลื่อน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยการจัดต้ังองคBการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยการสํารวจการออกโฉนดท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยการสํารวจการออกโฉนดท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๖ กับแถลงการณB 
๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลเชิงกลัด และตําบลโพธิ์ชนไก) 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหBบุรี พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลห�วยงู อําเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลท)ายาง อําเภอท)ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด  
และตําบลท)าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบ�านใหญ) อําเภอผักไห)  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลสามเสนใน อําเภอดุสิต  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลองครักษB อําเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ)างทอง พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีอําเภอตาคลี และอําเภอท)าตะโก  
จังหวัดนครสวรรคB พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายบางแพ -  
ดําเนินสะดวก - สมุทรสงคราม ในท�องท่ีอําเภอบางแพ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี และอําเภอบางคณฑี อําเภออัมพวา อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท�องท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท�องท่ีตําบลจักรวรรด์ิ อําเภอสัมพันธวงศB จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๖ 

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

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

๔๘. พระราชบัญญัติอากรการฆ)าสัตวB (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดท)าโบสถB ตําบลห�วยงู อําเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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๕๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆB วัดหัวเมือง วัดสิงหB วัดกําแพง  
ตําบลเชิงกลัด และวัดชัณสูตร วัดยาง วัดสระแค ตําบลโพธิ์ชนไก) อําเภอบางระจัน  
จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๕๑. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการของ กระทรวง ทบวง กรม 
ซ่ึงมีการปรับปรุงใหม) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๕๒. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหน�าท่ีเก่ียวกับราชการของกรมอนามัย ตามกฎหมาย 
บางฉบับให�เป6นอํานาจ และหน�าท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ กับแถลงการณB 
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พพ..ศศ. . ๒๔๙๗๒๔๙๗ 
 

ประมวลกฎหมายประมวลกฎหมาย  
๑. ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒. พระราชบัญญัติการขนส)ง พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

๔. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต)างด�าว (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖. พระราชบัญญัติกําหนดค)าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรBบนทางหลวงและสะพาน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๗. พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู�สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติคนเข�าเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมการใช�อุจจาระเป6นปุjย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมค)าเช)าในภาวะคับขัน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติคุ�มครองและสงวนปXา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือความเป6นธรรมแก)สังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดอาชีวศึกษาสงเคราะหBแก)บุคคลบางจําพวก พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

๒๐. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

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

๒๓. พระราชบัญญัติป/องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๔๙๗ กับแถลงการณB 
๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยBศาสตรB (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๗. พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู�บังคับบัญชา และเจ�าหน�าท่ีกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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๒๘. พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒๙. พระราชบัญญัติยานัดถุB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติรายได�เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวB และสัตวBพาหนะ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรB พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยB พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยความผิดอันเกินจากการใช�เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยตํารวจ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลคลองตัน และตําบล 
ดําเนินสะดวก อําเภอบ�านแพ�ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลคลองตัน และตําบลพระโขนง 
อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลตลาดกรวด และตําบล 
บางแก�ว อําเภอเมืองอ)างทอง จังหวัดอ)างทอง พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลตลาดกระทุ)มแบน  
อําเภอกระทุ)มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคณฑี 
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลแม)โปXง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีอําเภอแก)งคอย จังหวัดสระบุรี  
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี  
และก่ิงอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงจังหวัด ในท�องท่ี
ตําบลคลองเตย ตําบลคลองตัน และตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง จังหวัด 
พระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท�องท่ีตําบลเสาชิงช�า อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

๕๖. พระราชบัญญัติสงเคราะหBบุคคลผู�ท่ีได�รับการพักการลงโทษ ผู�พ�นโทษและเด็กผู�พ�นการ
ฝkกอบรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๗. พระราชบัญญัติสงเคราะหBผู�ประสบภัย เนื่องจากการช)วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน�าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๘. พระราชบัญญัติส)งเสริมการฝkกวิชาทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕๙. พระราชบัญญัติส)งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

๖๑. พระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑB พ.ศ. ๒๔๙๗ 

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

๖๓. พระราชบัญญัติเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๔. พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๕. พระราชบัญญัติให�ใช�บังคับโครงการผังเมืองในท�องท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทรB 
จังหวัดสุรินทรB พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๖. พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๗. พระราชบัญญัติองคBการโทรศัพทBแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ตําบล 
วังทองหลาง อําเภอบางกะป̀ จังหวัดพระนคร ให�แก)นายเลื่อน บัวสุวรรณ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๖๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินของการท)าเรือแห)งประเทศไทย ในท�องท่ี 
ตําบลคลองตัน อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ให�แก)หม)อมราชวงศBหญิง 
พันธBทิพยB บริพัตร วโรทัย พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๗๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดย)านอ)างทอง ตําบลบ�านใหญ) อําเภอ 
ผักไห) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๗๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดแฝก ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๗๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆB วัดน�อยญ)าติการาม วัดช�าง และวัด 
ปXาเข�าเปลือก ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๗๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆBวัดโปรดสัตวBและวัดขอม ตําบล
องครักษB อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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พพ..ศศ. . ๒๔๙๘๒๔๙๘  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

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

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

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

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

๖. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๗. พระราชบัญญัติบังคับการให�เป6นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการปฏิบัติต)อ 
เฉลยศึก ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๘. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวข�าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และ
พนักงานองคBการของรัฐ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๙. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวข�าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และ
พนักงานองคBการของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติป/องกันโรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 

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

๑๕. พระราชบัญญัติรายได�สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยการดําเนินงานขององคBการสหประชาชาติและทบวงการชํานัญ
พิเศษแห)งสหประชาชาติในประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนB พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๙. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองนครสวรรคB 
จังหวัดนครสวรรคB พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลหนองจะบก อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายเพชรเกษม  
ตอนราชบุรี - เพชรบุรี และสร�างสะพานข�ามแม)น้ําแม)กลอง ในท�องท่ีอําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติสงเคราะหBข�าราชการผู�ได�รับอันตราย หรือการปXวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
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๒๔. พระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว)างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช� 
พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

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

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช� พ.ศ. 

๒๔๙๘  
กับคําแถลงการณB 

๒. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๘ กับคํา
แถลงการณB 
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พพ..ศศ. . ๒๔๙๙๒๔๙๙  
 

ประมวลกฎหมายประมวลกฎหมาย  
๑. ประมวลกฎหมายอาญา 

 

พระราชบัพระราชบัญญัติญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒. พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๓. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔. พระราชบัญญัติการท)าเรือแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๕. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๖. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๗. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๘. พระราชบัญญัติกําหนดกระทรวงเจ�าหน�าท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการ

ค�าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห)งสาธารณชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๙. พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห�างหุ�นส)วนจดทะเบียน ห�างหุ�นส)วนจํากัด  

บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๐. พระราชบัญญัติกู�เงินเพ่ือการบูรณะ และวิวัฒนาการแห)งประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๖)  
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค�าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห)ง

สาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมแร)ดีบุก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๗. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป/องกันราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๐. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๑. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยB พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๒. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๕. พระราชบัญญัติป/องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๘. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๐. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๓. พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๔. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวB พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๕. พระราชบัญญัติล�อเลื่อน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยการดําเนินงานขององคBการสหประชาชาติ และทบวงการชํานัญ

พิเศษแห)งสหประชาชาติในประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลสายไหม อําเภอบางเขน  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอเพ็ญ  

จังหวัดอุดรธานี และอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงจังหวัด ในท�องท่ี

ตําบลบางคอแหลม อําเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร และตําบลบางลําพูล)าง  
ก่ิงอําเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงจังหวัด ในท�องท่ี
ตําบลวชิรพยาบาล อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร และตําบลบางพลัด อําเภอบางกอก
น�อย จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงจังหวัด ในท�องท่ี
ตําบลบ�านใหม) อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตําบลบางแขยง ตําบลบางคูวัด  
ตําบลบางเด่ือ ตําบลบางหลวง ตําบลบ�านฉาง และตําบลบางปรอก อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๔๓. พระราชบัญญัติสงเคราะหBผู�มีบุตรมาก พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๔. พระราชบัญญัติสงเคราะหBอาชีพแก)คนไทย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๕. พระราชบัญญัติสภาป/องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๔๖. พระราชบัญญัติสภามหาวิทยาลัยแห)งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๔๗. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห)งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๘. พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๙. พระราชบัญญัติองคBการสงเคราะหBทหารผ)านศึก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๑๑๑

พพ..ศศ. . ๒๕๐๐๒๕๐๐ 
 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องการใช�รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย 

๒. ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศเลิกใช�กฎอัยการศึกในเขตพ้ืนท่ี 
บางจังหวัด 

๓. ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องให�ใช�กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๒. พระราชบัญญัติการตรวจสอบผู�มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงได�รับการศึกษาอบรมจบชั้น

ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๓. พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔. พระราชบัญญัติการไฟฟ/ายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๕. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๖. พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาเสนอร)างพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๑ และกําหนดวงเงินเบิกเกินบัญชีของรัฐบาลเพ่ือใช�จ)ายในการ
บริหารราชการแผ)นดิน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

๗. พระราชบัญญัติข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๘. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๙. พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหน)งและค)าพาหนะของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร กับ 

เบ้ียประชุมของกรรมาธิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป/องกันราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป/องกันราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๒. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๓. พระราชบัญญัตินิโทษกรรมแก)ผู�กระทําการยึดอํานาจการบริหารราชการแผ)นดิน  

เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๕. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๖. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๗. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค)าภาคหลวงแร)ทังสะเตน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๑๘. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๒๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติจัดอาชีวศึกษาสงเคราะหBแก)บุคคลบางจําพวก  

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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๒๑. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสงเคราะหBบุคคลท่ีได�รับการพักการลงโทษ  
ผู�พ�นโทษ และเด็กผู�พ�นการฝkกอบรม พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนตําบล พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๕. พระราชบัญญัติรับรองการกู�เงินนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๒๖. พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๒๗. พระราชบัญญัติล�างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๘. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๙. พระราชบัญญัติสภาป/องกันราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๓๐. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๑. พระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๒. พระราชบัญญัติโอนคืนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยBของกรมราชทัณฑBซ่ึงได�มาตาม

พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน  
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ เฉพาะส)วนท่ีไม)ใช�ในราชการ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๐๑๒๕๐๑  
 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. ประกาศพระบรมราชโองการประกาศเลิกใช�กฎอัยการศึก 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการไฟฟ/านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๗)  

พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๖. พระราชบัญญัติคุ�มครองหมุดหลักฐานการแผ)นท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๗. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๘. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๙. พระราชบัญญัติจัดการฝkกและอบรมเด็กบางจําพวก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๑. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๓. พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตBซ่ึงทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๔. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสงเคราะหBผู�มีบุตรมาก พ.ศ. ๒๔๙๙ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๕. พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๖. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท�องท่ี

ตําบลตลาดบ�านดอน อําเภอเมืองสุราษฎรBธานี จังหวัดสุราษฎรBธานี พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑  

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

พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดภาษีซีเมนตB ซ่ึงทําในพระราชอาณาเขต  

พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
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๒๔. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกระสุนป[น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ป[น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินของกรมการขนส)ง ในท�องท่ีตําบลลาดยาว อําเภอ
บางเขน จังหวัดพระนคร ให�แก)เจ�าของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณเนื่องจากการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม)  
พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนอํานาจ หน�าท่ีข�าราชการและลูกจ�างเก่ียวกับราชการของกระทรวง 
ทบวง กรม ซ่ึงมีการปรับปรุงใหม) พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๒. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓. พระราชกําหนดภาษีซีเมนตB ซ่ึงทําให�พระราชอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๔. พระราชกําหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 

ประกาศของคณะปฏิวัติประกาศของคณะปฏิวัติ  
๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑ 

๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒  
๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓ 

๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔ 

๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕ 

๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖ 

๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗ 

๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘ 

๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙ 

๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐ 

๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑ 

๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓ 

๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔ 

๑๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕ 

๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖ 

๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗ 

๑๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘ 

๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙ 

๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐ 
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๒๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑ 

๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒ 

๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓ 

๒๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔ 

๒๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕ 

๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖ 

๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗ 

๒๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘ 

๒๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙ 

๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐ 

๓๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑ 

๓๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒ 

๓๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓ 

๓๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔ 

๓๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕ 

๓๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖ 

๓๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๗ 

๓๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๘ 

๓๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๙ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๐๒๒๕๐๒ 
 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศให�ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางอย)าง

เพ่ิมเติม 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓. พระราชบัญญัติการท)าเรือแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔. พระราชบัญญัติการไฟฟ/ายันฮี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕. พระราชบัญญัติการรถไฟแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๖. พระราชบัญญัติกําหนดเขตจังหวัดในอ)าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๗. พระราชบัญญัติกู�เงิน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๘. พระราชบัญญัติกู�เงินตามโครงการช)วยเหลือทางเศรษฐกิจของต)างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติเงินเดือนของข�าราชการผู�ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๘. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๒. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�กระทําการปฏิวัติ เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๕. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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๒๖. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๒๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครสวรรคB และจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๐. พระราชบัญญัติผ)อนผันให�จําหน)ายสินค�าท่ีห�ามจําหน)ายตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี ๕๓ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๑. พระราชบัญญัติฝ`aน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๒. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๖. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม)สะเรียง ศาลแขวงแม)สอด ศาลแขวงตะก่ัวปXา และ

ศาลแขวงหลังสวน เป6นศาลจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๗. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๘. พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓๙. พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๐. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๔. พระราชบัญญัติล�อเลื่อน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๕. พระราชบัญญัติล�างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยความผิดของพนักงานในองคBการหรือหน)วยงานของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๘. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๙. พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลนาปXา ตําบลบ�านสวน ตําบลบาง

ทราย และตําบลหนองไม�แดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  

จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบางจาก อําเภอพระโขนง  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลปทุมและตําบลไร)น�อย อําเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ีพ.ศ. ๒๕๐๒ 
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๕๔. พระราชบัญญัติสงเคราะหBผู�ประสบภัยเนื่องจากการช)วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหน�าท่ีมนุษยธรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๕๕. พระราชบัญญัติสงเคราะหBผู�ประสบภัยเนื่องในการรบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๖. พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๗. พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห)งชาติ 
๕๘. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๙. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๖๐. พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๖๑. พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB และมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๖๒. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ี เก่ียวกับราชการของกรมซ่ึงมีการปรับปรุงใหม)  
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 

ประกาศของคณะปฏิวัติประกาศของคณะปฏิวัติ  
๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๐ 

๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๒ 

๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๓ 

๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๔ 

๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๕ 

๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๖ 

๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๗ 

๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๘ 

๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ 

๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ 

๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๑ 

๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๒ 

๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๓ 

๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๔ 

๑๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๕ 

๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๖ 

๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๗ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๐๓๒๕๐๓  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหBการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒. พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าส)วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔. พระราชบัญญัติการลิกไนทB พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๕. พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม การอบรมและการฝkกอาชีพ  

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๓ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๖. พระราชบัญญัติกําหนดอัตราค)าธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๗. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ)าสัตวBและจําหน)ายเนื้อสัตวB พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๘. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานขององคBการสนธิสัญญาการป/องกันร)วมกัน 

แห)งเอเซียอาคเนยB พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๙. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณBอันมีศักด์ิรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข�าให�แก)ผู�ประกอบอุตสาหกรรมท่ีได�รับการส)งเสริม 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓  

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรB ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 

๒๕๐๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๘. พระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเก่ียวแก)ภาษีและรายได�อ่ืนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๙. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๑. พระราชบัญญัติปรามการค�าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๒. พระราชบัญญัติปXาไม� (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๓. พระราชบัญญัติฝ`aน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๕. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๖. พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
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๒๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๙. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป6นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง  

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๐. พระราชบัญญัติรายได�สุขาภิบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๑. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๒. พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๓. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลคอหงสB อําเภอหาดใหญ)  

จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงชนบท ในท�องท่ี

ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๘. พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตวBปXา พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓๙. พระราชบัญญัติส)งเสริมการฝkกหัดวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๐. พระราชบัญญัติส)งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๑. พระราชบัญญัติส)งเสริมสินค�าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๒. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๓. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๔. พระราชบัญญัติสํารวจและห�ามกักกันข�าว (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๕. พระราชบัญญัติสําหรับรักษาช�างปXา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๖. พระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหว)างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดเกาะ ท่ีวัด วัดท)าตลาด ท่ีธรณีสงฆB  

วัดสระบาป วัดน้ําอาบ ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง ท่ีธรณีสงฆB วัดน้ําอาบ  
วัดลังกา ตําบลปXาง้ิว อําเภอเมืองอ)างทอง และท่ีธรณีสงฆB วัดราหู วัดพริก  
ท่ีวัด วัดอิฐาราม ท่ีธรณีสงฆB วัดมะกอก ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ)างทอง 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดหนองโขลง ตําบลโพทะเล อําเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดใหม) วัดจุกคลี วัดยายทอง วัดยายมอญ 
ตําบลไม�ดัด วัดยายสร�อย และท่ีวัด วัดสิงหBสุธาวาส ตําบลโพสังโฆ อําเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 
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๕๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดใหม)วงเดือน ตําบลห�วยงู อําเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBและท่ีวัด วัดคลองกลาง ตําบลวัดโคก และท่ีวัด
วัดหางน้ําสาคร วัดอู)ตะเภา วัดลมแพ ตําบลหางน้ําสาคร อําเภอมโนรมยB จังหวัดชัยนาท 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดโกษ ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี  
จังหวัดชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดเจริญสุขาราม ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคณ
ฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดปรก และท่ีธรณีสงฆB วัดกลางเกร็ด ตําบล 
บางตลาด อําเภอปากเกร็ด กับท่ีวัด วัดสนามใต� ตําบลท)าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดฝาง ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดมะปรางคB วัดยายบัว วัดโพธิ์ชนไก) วัดกะดีเหิน 
ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดมะปรางหวาน ตําบลโพธิ์ประจักษB อําเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๕๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดยาง วัดตลาดโพธิ์ ตําบลไม�ดัด อําเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดสะตือสิงหB ตําบลไก)เถ่ือน อําเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆB วัดหน�าโบสถB ตําบลบางตลาด  
อําเภอปากเกร็ด และท่ีธรณีสงฆB วัดริมท)า วัดคาโมค ซ่ึงเป6นท่ีตั้งวัดเชิงท)า ตําบล 
ท)าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยBของกรมชลประทาน ซ่ึงได�มาตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลตลาดกรวดและตําบลบางแก�ว 
อําเภอเมืองอ)างทอง จังหวัดอ)างทอง พ.ศ. ๒๔๙๗ ให�แก)เจ�าของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยBของกรมชลประทานในท�องท่ี 
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให�แก)วัดเชิงท)า และวัดหน�าโบสถB  
พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยBของกระทรวงกลาโหมซ่ึงได�มาตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบุคคโล อําเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี 
พุทธศักราช ๒๔๘๗ ให�แก)เจ�าของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลบางพระ  
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให�แก)ราษฎร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
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พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๐๔๒๕๐๔  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓. พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๔. พระราชบัญญัติกู�เงินตามโครงการช)วยเหลือทางเศรษฐกิจของต)างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๗. พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๘. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ)าสัตวBและจําหน)ายเนื้อสัตวB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๙. พระราชบัญญัติควบคุมการเช)าเคหะและท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๑. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษ 

ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๒. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๓. พระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข�าให�แก)ผู�ประกอบอุตสาหกรรมท่ีได�รับการส)งเสริม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๖. พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๘. พระราชบัญญัติทุนไปรษณียB พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๑๙. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๐. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห)งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๒. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๓. พระราชบัญญัติภาษีเครื่องด่ืม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๖. พระราชบัญญัติยศตํารวจ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๗. พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๘. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
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๒๙. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๐. พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีป

ยุโรป พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. 

๒๕๐๔ 
๓๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๔. พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๕. พระราชบัญญัติอุทยานแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดถํ้าตะโก ตําบลสายห�วยแก�ว อําเภอ 

บ�านหม่ี จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยBของกรมชลประทานในท�องท่ี ตําบล 

บางนกแขวก อําเภอคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ให�แก)วัดเจริญสุขาราม พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยBของกรมโยธาเทศบาล ซ่ึงได�มาตาม

พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงจังหวัดในท�องท่ี 
ตําบลคลองเตย ตําบลคลองตัน และตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง จังหวัด 
พระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ ให�แก)เจ�าของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๐๕๒๕๐๕  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหBการทําสวนยาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒. พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓. พระราชบัญญัติการควบคุมตัวผู�ต�องหาว)ากระทําความผิดต)อกฎหมายว)าด�วยป/องกัน 

การกระทําอันเป6นคอมมิวนิสตB พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยB พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๕. พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๖. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๗. พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพ่ือใช�จ)ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๘. พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู�สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๙. พระราชบัญญัติคณะสงฆB พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตวB พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๑. พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๒. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว)างประเทศใน

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๓. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณBอันเป6นมงคลยิ่งราชมิตราภรณB พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๔. พระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข�าให�แก)ผู�ประกอบอุตสาหกรรมท่ีได�รับการส)งเสริม 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติม ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕  

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๘. พระราชบัญญัติจัดระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๐. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได�ประเภทภาษีการค�าให�แก)เทศบาล สุขาภิบาล และองคBการ

บริหารส)วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๑. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๒. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๓. พระราชบัญญัติธนาคารแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๔. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๕. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๖. พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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๒๙. พระราชบัญญัติผู�สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๐. พระราชบัญญัติไพ) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๑. พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตBซ่ึงทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB (ฉบับท่ี ๘)พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๓. พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๔. พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยวินัยทหาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๖. พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวง สายบางแพ - ดําเนินสะดวก - 

สมุทรสงคราม ในท�องท่ีอําเภออัมพวา และอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๓๘. พระราชบัญญัติส)งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๙. พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. 

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

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

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดปฐมพานิชและวัดสายห�วยแก�ว ตําบลโพธิ์

ชัย อําเภออินทรBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดปXาตาล ตําบลปXาตาล อําเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี ให�แก)กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดศรีสําราญ ตําบลน้ําตาล อําเภออินทรBบุรี 

จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔๖. ๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยB ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี ซ่ึงได�มาตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทาง
หลวงเทศบาลท่ีบริเวณเพลิงไหม� ในท�องท่ีตําบลหน�าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๓ ให�แก)เจ�าของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีการปรับปรุงใหม)  
พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลจักรวรรด์ิ 
อําเภอสัมพันธวงศB จังหวัดพระนคร ให�แก)พันโท สําเริง เนตรายน พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๑๒๗

๒. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๐๖๒๕๐๖  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการควบคุมตัวผู�ต�องหาว)ากระทําความผิดต)อกฎหมายว)าด�วยป/องกัน 

การกระทําอันเป6นคอมมิวนิสตB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒. พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร) (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓. พระราชบัญญัติการไฟฟ/ายันฮี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๔. พระราชบัญญัติกู�เงินจากธนาคารระหว)างประเทศเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการ  

พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๖. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวB พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๖  

พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๑. พระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเก่ียวแก)ภาษีอากรและรายได�อ่ืนของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๒. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๓. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๖. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๗. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๑๙. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๒. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลป/อมปราบ อําเภอป/อมปราบ 

สัตรูพ)าย จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีอําเภอเมืองนครปฐม อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม อําเภอบ�านโปXง จังหวัดราชบุรี และอําเภอสองพ่ีน�อง อําเภอบางปลาม�า 
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงสายกรุงเทพฯ - สระบุรี  
ในท�องท่ีอําเภอดุสิต อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร อําเภอลําลูกกา อําเภอ 
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คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อําเภอบางปะอิน อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และอําเภอหนองแค อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงสายโชคชัย - เดชอุดม  
ในท�องท่ีอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อําเภอนางรอง อําเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมยB อําเภอปราสาท อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทรB อําเภอขุขันธB อําเภอ 
ขุนหาญ อําเภอกันทรลักษณB จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงสายฉะเชิงเทรา -  
พนมสารคาม - กบินทรBบุรี ในท�องท่ีอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล�า อําเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอกบินทรBบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรBประยุกตBแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๖  

พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดถํ้าตะโก ตําบลบางลี่ อําเภอท)าวุ�ง  

และตําบลบ�านชี อําเภอบ�านหม่ี จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดหางน้ําหนองแขม ตําบลม)วงหัก  

อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรคB ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดวัดผดุงธรรม ตําบลพุคา อําเภอบ�านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๔. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงคมนาคมซ่ึงมีการปรับปรุงใหม)  

พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลบ�านโปXง 

อําเภอบ�านโปXง จังหวัดราชบุรี ให�แก)นายเชาวB  วงศาโรจนB พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๓๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบล 

ลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยB ให�แก)นายเทียม พูนทรัพยB  
และนางเนียม พูนทรัพยB  พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลในเมือง  
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให�แก)นายเยียน  โพธิสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๘)พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๒. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๙)พ.ศ. ๒๕๐๖ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๐๗๒๕๐๗  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๔. พระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๕. พระราชบัญญัติการพลังงานแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๖. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖ (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๙. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๔. พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๕. พระราชบัญญัติป/องกันการทุ)มตลาด พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๖. พระราชบัญญัติปXาสงวนแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๘. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๙. พระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑBน้ํามัน ซ่ึงทําในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๒. พระราชบัญญัติยกเว�นค)าธรรมเนียมบางประเภทให�แก)ผู�ได�รับพระราชทานเหรียญ 

ชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๓. พระราชบัญญัติรถยนตBทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๕. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๖. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลหัวหมาก อําเภอบางกะป̀  

จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบ�านโปXง อําเภอบ�านโปXง  

จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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๒๙. พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓๐. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓๑. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓๒. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๐๖  

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดเขาวงกต ตําบลสนามแจง อําเภอ 

บ�านหม่ี จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดไชยมงคล ตําบลตลาดหลวง และท่ีธรณีสงฆB

วัดไชยสงคราม ตําบลบ�านแห อําเภอเมืองอ)างทอง จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดพิพิธประสาทสุนทร ตําบลคลองประเวศ 
อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให�แก)นายสมจินตB  วัฒนสินธุB และ 
นางเล็ก  วัฒนสินธุB พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโพธิ์เกรียบ ตําบลสามง)าม อําเภอ 
โพธิ์ทอง จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโพธิ์ราษฎรBศรัทธาธรรม ตําบลบางพลับ 
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโล)หBสุทธาวาส ตําบลศาลาแดง อําเภอเมือง
อ)างทอง จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดท�องคุ�ง ตําบลบ�านชี อําเภอบ�านหม่ี  
จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดบ)อเงินเจริญสุข ตําบลโพธิ์เก�าต�น อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆB วัดรัมภาราม ตําบลท)าวุ�ง อําเภอ 
ท)าวุ�ง จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ)าย พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๔๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลเด)นชัย  

อําเภอสูงเม)น จังหวัดแพร) ให�แก)กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๔๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลอาเนาะรู 

อําเภอเมืองปGตตานี จังหวัดปGตตานี ให�แก)เทศบาลเมืองปGตตานี จังหวัดปGตตานี  
พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนทุนสํารองเงินตราส)วนท่ีเกินจํานวนธนบัตรใช�เข�าทุนรักษาระดับ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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๔๗. พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB จุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB และมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๐๘๒๕๐๘  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกําหนดเกษียณอายุผู�ทํางานในองคBการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒. พระราชบัญญัติกําหนดวิธีระงับข�อพิพาทแรงงาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติม ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๘  

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๗. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๘. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๐. พระราชบัญญัติปGนภาษีและค)าธรรมเนียมรถยนตBและล�อเลื่อนให�แก)องคBการบริหารส)วน

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๓. พระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑBน้ํามัน ซ่ึงทําในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๔. พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๕. พระราชบัญญัติภาษีไม�ขีดไฟซ่ึงทําในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๘. พระราชบัญญัติยกเว�นค)าธรรมเนียมบางประเภทให�แก)ผู�ได�รับพระราชทานเหรียญ 

ชัยสมรภูมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๑๙. พระราชบัญญัติระงับการนับวันเวลาราชการทวีคูณ ในระหว)างเวลาประกาศใช� 
กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๒๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๒๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปGตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลวัดราชบพิธ อําเภอพระนคร 
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ
และตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
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๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงเทศบาลในท�องท่ีตําบล 
บางกะป̀ อําเภอบางกะป̀ และตําบลคลองตัน อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. 
๒๕๐๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๒๗. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๒๘. พระราชบัญญัติให�ความคุ�มครองและห�ามฟ/องบุคคลผู�ปฏิบัติการเก่ียวแก)มาตรา ๑๗ 

แห)งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๒๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๓๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลการ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๗  

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๓๑. พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโคกกระเทียม ตําบลโคกกระเทียม  

อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๓๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโคกหม�อ ตําบลปากแรด อําเภอบ�านโปXง 

จังหวัดราชบุรี ให�แก)การรถไฟแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดจันทรังษีฉิมมาวาส ตําบลศรีสําราญ อําเภอ
สองพ่ีน�อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให�แก)การรถไฟแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดถนนแค ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโบสถB ตําบลวัดโบสถB อําเภอบางปลาม�า 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให�แก)การรถไฟแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดสนามไชย ตําบลโพตลาดแก�ว อําเภอ 
ท)าวุ�ง จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดสิริจันทรนิมิตร ตําบลโคกกระเทียม อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดดอกไม� ตําบลประศุก อําเภออินทรBบุรี  
จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดปXาเลไลยกB ตําบลรั้วใหญ) อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให�แก)การรถไฟแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดยาง ตําบลทับยา อําเภออินทรBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกรมการขนส)งทางบก กระทรวงคมนาคม  
เฉพาะท่ีเก่ียวกับราชการขนส)งทางน้ํา ไปเป6นของกรมเจ�าท)า กระทรวงคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๐๘ 
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๔๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกรมประชาสงเคราะหB กระทรวงมหาดไทย  
เฉพาะท่ีเก่ียวกับราชการของส)วนแรงงานไปเป6นของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๔. พระราชบัญญัติโอนคณะแพทยศาสตรB โรงพยาบาลนครเชียงใหม)จากมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรBไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลจักรวรรด์ิ 
อําเภอสัมพันธวงศB จังหวัดพระนคร ให�แก) 
นางวิจิตร นาวี นางสาวสมจิตตB รัตนจินดาชูชัย นางสาวฉววีรรณ แจ�งสนิท และทายาท
ของพระเจ�าบรมวงศBเธอพระองคBเจ�าอดิสัยสุริยาภา พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๐๙๒๕๐๙  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร) (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒. พระราชบัญญัติการรถไฟแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓. พระราชบัญญัติกู�เงินตามโครงการช)วยเหลือทางเศรษฐกิจของต)างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

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

๕. พระราชบัญญัติควบคุมการเช)าเคหะและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

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

๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ�าหน�าท่ีส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๘. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณBจุลจอมเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๑. พระราชบัญญัติเงินกู�เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๙ 

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

๑๓. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

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

๑๕. พระราชบัญญัติถอนการหวงห�ามท่ีดินบางส)วนในท�องท่ีตําบลสามเงา ตําบลย)านรี ตําบล
วังหมัน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา และตําบลแม)สลิด อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณBการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติบํารุงพันธุBสัตวB พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๙. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

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

๒๑. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค)าภาคหลวงแร) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๒. พระราชบัญญัติภาษีเครื่องด่ืม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก)น พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการสหกรณB พุทธศักราช ๒๔๘๖  
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติยกเว�นภาษีอากรแก)การนําของเข�ามาในงานแสดงสินค�านานาชาติแห)ง
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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๒๘. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

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

๓๒. พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายเชียงราย – เทิง – 
เชียงของ ในท�องท่ีอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเทิง และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายตะก่ัวปXา – พังงา 
– กระบ่ี – ห�วยยอด ในท�องท่ีอําเภอตะก่ัวปXา อําเภอท�ายเมือง อําเภอตะก่ัวทุ)ง อําเภอ
เมืองพังงา อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา อําเภออ)าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอคลอง
ท)อม จังหวัดกระบ่ี และอําเภอสิเกา อําเภอห�วยยอด จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายเทิง – เชียงคํา ใน
ท�องท่ีอําเภอเทิงและอําเภอเชียงคํา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายธนบุรี – นครปฐม 
ในท�องท่ีอําเภอบางกอกใหญ) อําเภอภาษีเจริญ อําเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อําเภอ
กระทุ)มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลตะคร้ําเอน และตําบลท)าเรือ 
อําเภอท)ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี และ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายกรุงเทพฯ – ตราด 
ตอนพระโขนง – ศรีราชา ในท�องท่ีอําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อําเภอบางพลี 
อําเภอบางบ)อ จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอ
เมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายนครสวรรคB – 
ตาก ในท�องท่ีอําเภอเมืองนครสวรรคB จังหวัดนครสวรรคB พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายนครราชสีมา – 
ขอนแก)น – อุดรธานี - หนองคาย ในท�องท่ีอําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอจักราช 
อําเภอโนนสูง อําเภอคง อําเภอประทาย อําเภอบัวใหญ) จังหวัดนครราชสีมา อําเภอพล 
อําเภอบ�านไผ) อําเภอเมืองขอนแก)น อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก)น อําเภอ 
กุมภวาป] อําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายปGตตานี – 
นราธิวาส ในท�องท่ีอําเภอเมืองปGตตานี อําเภอยะหริ่ง อําเภอปะนาเระ อําเภอมายอ 
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อําเภอสายบุรี จังหวัดปGตตานี และอําเภอบาเจาะ อําเภอยี่งอ อําเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายลําปาง – 
เชียงใหม) ในท�องท่ีอําเภอเมืองลําปาง อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง อําเภอแม)ทา 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และอําเภอสารภี อําเภอเมืองเชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม) 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๔. พระราชบัญญัติส)งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๔๕. พระราชบัญญัติส)งเสริมสินค�าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๖. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๗. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรB พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๘. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔๙. พระราชบัญญัติสมาคมการค�า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๐. พระราชบัญญัติหอการค�า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๑. พระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๒. พระราชบัญญัติองคBการเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

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

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

๕๕. พระราชบัญญัติโอน ทรัพยBสิน หนี้สิน ข�าราชการ ลูกจ�าง และเงินงบประมาณของสํานัก
บริหารของนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป6นของสํานักงานคณะกรรมการ
ส)งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๕๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดบ�านเมืองรัง ตําบลหินดาด อําเภอห�วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการการจัดต้ังมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก
สํานักงานสภาการศึกษาแห)งชาติ ไปเป6นของมหาวิทยาลัยขอนแก)น พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB เฉพาะท่ีเก่ียวกับราชการ
ของคณะรัฐประศาสนศาสตรBไปเป6นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรB พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๕๙. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลคลองจั่น 
อําเภอบางกะป̀ จังหวัดพระนคร ให�แก)ธนาคารอาคารสงเคราะหB พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๖๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบล 
สัมพันธวงศB อําเภอสัมพันธวงศB จังหวัดพระนคร ให�แก)สหธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด พ.ศ. 
๒๕๐๙ 

๖๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลในเมือง  
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให�แก)นายพัลลภ  วิริยะจิตติ  
นางสังวาลยB  วิริยะจิตติ และนายลัด  เฮ)งประยูร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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๖๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลจักรวรรด์ิ 
อําเภอสัมพันธวงคB จังหวัดพระนคร ให�แก)นายประมูล  นวราช และ 
นายบํารุง  นวราช พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนโรงเรียนประถมศึกษาบางประเภทไปสังกัดองคBการบริหาร 
ส)วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๑๐๒๕๑๐  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการขนส)ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓. พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณBและเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. 
๒๕๑๐ 

๔. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๖. พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๗. พระราชบัญญัติกู�เงินจากธนาคารระหว)างประเทศเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการ  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๘. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห)งเอเซีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติม ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

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

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

๑๓. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๕. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๖. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

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

๑๘. พระราชบัญญัติภาษีป/าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘  
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๑. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๖. พระราชบัญญัติแร) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๗. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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๒๘. พระราชบัญญัติเลิกใช�บังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๓๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๔๐ และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๕๕ ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระ
นครและจังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒๙. พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลศิริราช อําเภอบางกอกน�อย  
จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายขอนแก)น – เลย 
ในท�องท่ีอําเภอเมืองขอนแก)น อําเภอหนองเรือ อําเภอภูเวียง อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก)น และอําเภอภูกระดึง อําเภอวังสะพุง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายอุดรธานี – 
นครพนม ในท�องท่ีอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อําเภอสว)าง
แดนดิน อําเภอพรรณนานิคม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และอําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินสายกบินทรBบุรี – 
นครราชสีมา ในท�องท่ีอําเภอกบินทรBบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอปGกธงชัย อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินสายชุมพร –  
หลังสวน ในท�องท่ีอําเภอเมืองชุมพร อําเภอสวี และอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. 
๒๕๑๐ 

๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินสายนครปฐม – 
เพชรบุรี ในท�องท่ีอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อําเภอบ�านโปXง อําเภอ 
โพธาราม อําเภอบางแพ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอปากท)อ จังหวัดราชบุรี และอําเภอ
เขาย�อย อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบ�านลาด อําเภอท)ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 
๒๕๑๐ 

๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล  
ในท�องท่ีตําบลมหาพฤฒาราม อําเภอบางรัก จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

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

๔๑. พระราชบัญญัติองคBการสงเคราะหBทหารผ)านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 

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

๔๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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๔๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๕. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกระสุนป[น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ป[น (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยBของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงได�มาตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือจัดสร�างโรงพยาบาลโรคจิต จังหวัดนนทบุรี 
พุทธศักราช ๒๕๑๐ ให�แก)เจ�าของเดิม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการ ทรัพยBสิน หนี้สิน ข�าราชการ ลูกจ�างและเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB เฉพาะท่ีเก่ียวกับราชการของคณะสัตวแพทยศาสตรB 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB ซ่ึงต้ังอยู) ณ ตําบลวังใหม) อําเภอปทุมวัน จังหวัด 
พระนคร ไปเป6นของคณะสัตวแพทยศาสตรB จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการ ทรัพยBสิน หนี้สิน ข�าราชการ ลูกจ�างและเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรB เฉพาะท่ีเก่ียวกับราชการของคณะแพทยศาสตรB โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณB ไปเป6นของคณะแพทยศาสตรB จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนทรัพยBสินของการพลังงานแห)งชาติเฉพาะในส)วนท่ีเก่ียวกับโครงการ
แม)น้ําพุงให�แก)การไฟฟ/าตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลวัดโสมนัส 
อําเภอป/อมปราบศัตรูพ)าย จังหวัดพระนคร ให�แก)นายประจวบ  บุรานนทB พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลศรีราชา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให�แก)เทศบาลตําบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลสะเตง อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา ให�แก)นายนิล  แจ)มจรัส พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลนครสวรรคBตก 
อําเภอเมืองนครสวรรคB จังหวัดนครสวรรคB ให�แก)มูลนิธิปากน้ําโพประชานุเคราะหB พ.ศ. 
๒๕๑๐ 

๕๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลคุ�งสําเภา 
อําเภอมโนรมยB จังหวัดชัยนาท ให�แก)นางสนิท  พิศอ)อน พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลบางซ่ือ อําเภอ
ดุสิต จังหวัดพระนคร ให�แก)บริษัทปูนซีเมนตB จํากัด พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

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

๓. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๐  
 



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๑๔๓

พพ..ศศ. . ๒๕๑๑๒๕๑๑  
 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการควบคุมตัวผู�ต�องหาว)าการกระทําความผิดต)อกฎหมายว)าด�วยป/องกัน

การกระทําอันเป6นคอมมิวนิสตB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าฝXายผลิต 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕. พระราชบัญญัติกู�เงินจากธนาคารพัฒนาเอเซีย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖. พระราชบัญญัติกู�เงินจากธนาคารระหว)างประเทศเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการ  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๗. พระราชบัญญัติควบคุมการเช)าเคหะและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

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

๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ�าหน�าท่ีส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู�แทน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหน)ง เงินค)ารับรอง ค)าใช�จ)ายในการเดินทางและ 
เบ้ียประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สภาผู�แทนราษฎรหรือกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

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

๑๕. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ�มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

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

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

๑๘. พระราชบัญญัติน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

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

๒๐. พระราชบัญญัติป/องกันการกระทําบางอย)าง ในการขนส)งสินค�าขาออกทางเรือ  
พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง 

๒๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑBอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

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

๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว)าด�วยการนําเงินตราต)างประเทศเข�ามาใน
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒๙. พระราชบัญญัติยกเว�นภาษีอากรแก)การนําของเข�ามาในงานแสดงสินค�านานาชาติแห)ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๒) 
๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติล�มละลาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๖. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

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

๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลถอนสมอ อําเภอท)าช�าง จังหวัด
สิงหBบุรี และตําบลองครักษB อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ)างทอง พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม) 
จังหวัดเชียงใหม) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลอนุสาวรียBบางเขน อําเภอบางเขน 
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๑. พระราชบัญญัติส)งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔๒. พระราชบัญญัติสหกรณB พ.ศ. ๒๕๑๑ 

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

๔๔. พระราชบัญญัติองคBการโทรศัพทBแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

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

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

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

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

๔๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีได�มาตาม 
พระราชกฤษฎีกาว)าด�วยการจัดซ้ือท่ีดินและอสังหาริมทรัพยBอย)างอ่ืน เพ่ือตัดถนนเชื่อม
คมนาคมกรุงเทพพระมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงได�ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๔๗๔ เฉพาะตอนท่ียังไม)ได�ตัดถนนให�แก)เจ�าของเดิม ทายาทหรือผู�รับโอน 
พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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๕๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินตําบลโพชนไก) อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหBบุรี ของ
กรมชลประทาน ให�แก)วัดชัณสูตร และท่ีวัด วัดชัณสูตรให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. 
๒๕๑๑ 

๕๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดเทวราชประดิษฐB ตําบลเทวราช อําเภอไชโย 
จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดปลดสัตวB ตําบลบ�านแห อําเภอเมืองอ)างทอง 
จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดลาดเป6ด ตําบลท)าช�าง อําเภอ 
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดวงษBพาทยB ตําบลราชสถิตยB อําเภอไชโย 
จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดสกุณาราม ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัด
อ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดกลาง ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดเกาะ ตําบลอินทBประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดช)องลม ตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๕๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดไทร และวัดกุฎีสูง ตําบลองครักษB อําเภอ 
โพธิ์ทอง จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดโบสถB ตําบลสามง)าม อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดไผ)ขาด ตําบลบ)อแร) อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการการจัดต้ังมหาวิทยาลัยภาคใต�จากสํานักงานสภาการศึกษา
แห)งชาติไปเป6นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎรไปเป6นของสํานัก
เลขาธิการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกรมทะเบียนการค�า กระทรวงเศรษฐการ เฉพาะท่ี
เก่ียวกับราชการของกองประกันภัยไปเป6นของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเศรษฐ
การ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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๓. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

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

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

๖. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๑๒๒๕๑๒  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 

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

๕. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๖. พระราชบัญญัติป/องกันการกระทําอันเป6นคอมมิวนิสตB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๙. พระราชบัญญัติยศตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 

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

๑๑. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

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

๑๖. พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๗. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ี ตําบลท)ามะกา อําเภอท)ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลทับหลวง อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ี ตําบลบางยี่ขัน อําเภอบางกอกน�อย 
จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๑. พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษBเสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๓. พระราชบัญญัติให�สิทธิการต)อเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

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

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

๒๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดน�อย ตําบลง้ิวราย อําเภออินทรBบุรี จังหวัด
สิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
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๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโบสถB ตําบลย)านซ่ือ อําเภอเมืองอ)างทอง 
จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดมหาดไทย ตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษ 
ชัยชาญ จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดกระดังงา และวัดประโชติการาม ตําบลบางกะบือ 
อําเภอเมืองสิงหBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดกุฎี ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอ)างทอง 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดเก�าชั่ง และวัดโคปูน ตําบลบ�านหม�อ อําเภอ 
พรหมบุรี จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดเจ�าบุญเกิด ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัด
อ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดทุ)งจันทรสมุทร ตําบลหล)มสัก อําเภอหล)มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณB ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดโบสถBราษฎรBศรัทธา ตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดปลาไหล ตําบลประศุก อําเภออินทรBบุรี จังหวัด
สิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดโพธิ์ศรี ตําบลอินทรBบุรี อําเภออินทรBบุรี จังหวัด
สิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดศรีวิชัย ตําบลบ�านโสก อําเภอหล)มสัก จังหวัด
เพชรบูรณB ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดสุขเกษมธรรมิการาม ตําบลเทวราช อําเภอไชโย 
จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดหนองตะโก ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรคB ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลหนองหลวง 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให�แก)เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลธาตุเชิงชุม 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให�แก)นายเต็ก  ตีระสวัสด์ิชัย พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๑๓๒๕๑๓  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู�สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๕. พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตB ซ่ึงทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัด สายสงขลา – จะนะ - 
นาทวี ในท�องท่ีอําเภอเมืองสงขลา อําเภอจะนะ และอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายบ�านพังโคน – 
บ�านหนองหิ้ง – บึงกาฬ ในท�องท่ีอําเภอพรรณนานิคม อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร และอําเภอเซกา อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายบ�านหนองหิ้ง – 
บ�านเซกา ในท�องท่ีอําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายระนอง – ตะก่ัว
ปXา ในท�องท่ีอําเภอเมืองระนอง อําเภอกะเปอรB จังหวัดระนอง และก่ิงอําเภอคุระบุรี 
อําเภอตะก่ัวปXา และอําเภอตะก่ัวปXา จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายหนองคาย –  
บึงกาฬ ในท�องท่ีอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอโพนพิสัย และอําเภอบึงกาฬ จังหวัด
หนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายอุดรธานี – 
หนองคาย ในท�องท่ีอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท�องท่ี
ตําบลมหาพฤฒาราม อําเภอบางรัก จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท�องท่ี
ตําบลเพชรบุรี อําเภอพญาไท จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 
๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

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

๑๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดภาษีเครื่องด่ืม พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
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๑๕๐

๑๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดภาษีซีเมนตB ซ่ึงทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑBน้ํามันซ่ึงทําใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

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

๒๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดปฐมพานิช ตําบลไผ)ใหญ) อําเภอบ�านหม่ี 
จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดปฐมพานิช ตําบลสนามแจง อําเภอบ�านหม่ี 
จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโล)หBสุทธาวาส ตําบลตลาดหลวง อําเภอ
เมืองอ)างทอง จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓  
๓. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๔. พระราชกําหนดภาษีเครื่องด่ืม พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๕. พระราชกําหนดภาษีซีเมนตBซ่ึงทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๖. พระราชกําหนดภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑBซ่ึงทําในราชอาณาจักร 

๗. พระราชกําหนดสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๑๔๒๕๑๔  
  

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. ประกาศพระบรมราชโองการใช�กฎอัยการศึกในบางจังหวัด 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒. พระราชบัญญัติกู�เงินเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๓. พระราชบัญญัติควบคุมแร)ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๔. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของศูนยBพัฒนาการประมงแห)งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต� พ.ศ. ๒๕๑๔ 

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

๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

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

๘. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 

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

๑๓. พระราชบัญญัติภาษีเงินได�ป`โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๘. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศพระบรมราชโองการให�ศาลทหารพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาบางอย)างเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ี อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลเมืองเก)า และตําบลหนองแหน 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติเหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติให�อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน
ในกองทุนการเงินระหว)างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให�แก)การรถไฟแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๔ 
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ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑ (คณะปฏิวัติซ่ึงประกอบด�วยทหารบก ทหารเรือ 

ทหารอากาศ ตํารวจและพลเรือน ได�ทําการยึดอํานาจปกครองประเทศ) 
๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒ (ประกาศใช�กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักรต้ังศาล

ทหาร อัยการศาลทหาร และจ)าศาลทหาร) 
๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓ (ให�รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

วุฒิสภา สภาผู�แทน และคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง องคมนตรี และศาลดํารงต)อไป ให�
ปลัดกระทรวงรับผิดชอบงานในกระทรวง และปฏิบัติราชการข้ึนตรงต)อหัวหน�าคณะ
ปฏิวัติ และให�ข�าราชการการเมืองบางตําแหน)งคงดํารงตําแหน)งต)อไป) 

๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔ (ห�ามม่ัวสุมชุมนุมในทางการเมือง ต้ังแต) ๕ คนข้ึนไป) 
๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕ (ห�ามมิให�ผู�ใดกักตุนสินค�าหรือข้ึนราคาสินค�า) 
๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖ (ชี้แจงเหตุผลถึงความจําเป6นในการยึดอํานาจการ

ปกครองประเทศ) 
๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗ (นโยบายด�านการต)างประเทศ) 
๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘ (อํานาจหน�าท่ีของหัวหน�าคณะปฏิวัติหรือผู�ซ่ึงหัวหน�า

คณะปฏิวัติมอบหมายในระหว)างท่ียังไม)มีผู�ดํารงตําแหน)งนายกรัฐมนตรี) 
๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙ (ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพุทธศักราช 

๒๕๑๑ และให�พรรคการเมืองสิ้นสุดลง) 
๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐ (ให�ใช�งบประมาณประจําป]งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๑๕) 
๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑ (แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา) 
๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒ (คดีท่ีมีข�อหาว)ากระทําความผิดกฎหมายว)าด�วยการ

ป/องกันการกระทําอันเป6นคอมมิวนิสตBให�อยู)ในอํานาจศาลทหาร) 
๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓ (คดีท่ีห�ามอุทธรณBฎีกา) 
๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔ (นโยบายและมาตรการในการดําเนินการพัฒนา

กิจการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ) 
๑๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงเคราะหB

ผู�ประสบภัยเนื่องจากการช)วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
หน�าท่ีมนุษยธรรม) 

๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖ (การลงโทษผู�ใช�รถยนตB รถจักรยานยนตB และเรือกล
ท่ีมีควัน หรือระดับเสียงอันเป6นอันตรายต)อสุขภาพอนามัยหรือก)อความเดือดร�อนรําคาญ
แก)ประชาชน) 

๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗ (ควบคุมการส)งและนําออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึง
กระสอบและผ�ากระสอบทุกชนิดท่ีทอด�วยเส�นใยปอ) 

๑๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘ (ให�ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป6นผู�บังคับบัญชา
รับผิดชอบงานในกระทรวง ในอํานาจหน�าท่ีของรัฐมนตรีด�วย) 
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๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙ (ให�รัฐมนตรีว)าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ
แต)งต้ังสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลแทนการเลือกต้ัง) 

๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนตB พ.ศ. ๒๔๗๓ 
โดยการปรับปรุงภาษีใหม)) 

๒๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑ (สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
สิ้นพระชนมB) 

๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒ (โอนคณะเทคนิคการแพทยB มหาวิทยาลัยมหิดล 
เฉพาะส)วนท่ีอยู) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณB สภากาชาดไทยไปเป6นของคณะ
แพทยศาสตรB จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓ (กําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร�างทางหลวงแผ)นดิน
สายรัชดาภิเษก ตอนตําบลวัดท)าพระ ตําบลสามเสนนอก ท�องท่ีอําเภอบางกอกใหญ) 
อําเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี และอําเภอยานนาวา อําเภอพระโขนง อําเภอปทุมวัน อําเภอ
พญาไท อําเภอบางกะป̀ จังหวัดพระนคร) 

๒๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔ (ให�รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเป6นหนึ่ง
จังหวัดเรียกว)า นครหลวงกรุงเทพธนบุรี) 

๒๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕ (ให�รวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี
เป6นเทศบาลสําหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเรียกว)าเทศบาลนครหลวง) 

๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBซ่ึงต้ังอยู)ริมคลองผดุงกรุง
เกษมทางด�านทิศตะวันตก ในท�องท่ีตําบลป/อมปราบ อําเภอป/อมปราบศัตรูพ)าย นคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี ให�แก)กระทรวงมหาดไทย) 

๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ) 
๒๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘ (การบรรจุกfาซ) 
๒๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙ (ให�กระทรวงการคลังมีอํานาจกู�เงินจากธนาคารแห)ง

ประเทศไทยสําหรับซ้ือข�าวขายให�รัฐบาลต)างประเทศ) 
๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐ (กําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร�างทางหลวงแผ)นดิน

สายพิจิตร – สากเหล็ก และท่ีจะสร�างทางหลวงจังหวัด สายอุบลราชธานี – ตระการ
พืชผล สายโพนทอง – กุฉินารายนB สายเขางู – เบิกไพร – บ�านโปXง สายตะก่ัวปXา – กะปง 
– พังงา และ สายปากพนัง – หัวไทร) 

๓๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑ (ยกเลิกแนวทางหลวงตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๓ 
แห)งพระราชกฤษฎีกากําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร�างทางหลวงแผ)นดินสายธนบุรี – 
สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – ปากท)อ พ.ศ. ๒๕๐๘ เฉพาะตอนบางมด – ท)าข�าม ซ่ึงอยู)
ในท�องท่ีอําเภอราษฎรBบูรณะและอําเภอบางขุนเทียน นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และ
กําหนดแนวใหม)แทน) 

๓๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒ (โอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดโปXงแรด ตําบล
พลับพลา อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ให�แก)นางสิน  ฉ่ิมกลีบ) 

๓๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลโพธาราม 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให�แก)กระทรวงมหาดไทย) 
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พพ..ศศ. . ๒๕๑๕๒๕๑๕  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๙ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ 

๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�กระทําการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔ (ให�อํานาจหน�าท่ีของคณะรัฐมนตรีท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ หรือข�อบังคับ บัญญัติไว� ให�เป6นอํานาจหน�าท่ีของสภาบริหาร 
คณะปฏิวัติ) 

๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕ (ให�ความคุ�มครองในการดําเนินงานแก)คณะมนตรี
ความร)วมมือทางศุลกากร) 

๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖ (คดีท่ีอยู)ในอํานาจศาลทหารท่ีจะพิจารณาพิพากษา
เพ่ิมเติม) 

๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๗ (ให�ความคุ�มครองการดําเนินงานในประเทศไทยของ
องคBการรัฐมนตรีศึกษาแห)งเอเซียตะวันออกเฉียงใต�) 

๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๘ (กําหนดบริเวณท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือเวนคืนใน
ท�องท่ีอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง) 

๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๙ (การสํารวจเนื้อท่ีและพืชผลการเกษตรท่ัว
ราชอาณาจักร) 

๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๐ (ให�โอนทรัพยBสิน หนี้สิน สิทธิ ความรับผิดและธุรกิจ
ในส)วนท่ีเก่ียวกับโครงการแม)น้ําพุงและโครงการแม)น้ําพอง ของการพลังงานแห)งชาติ 
ให�แก)การไฟฟ/าฝXายผลิตแห)งประเทศไทย) 

๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๑ (สมเด็จพระเจ�าเฟรเดริก ท่ี ๙ พระมหากษัตริยBแห)ง
ประเทศเดนมารคBสวรรคต) 

๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๒ (จัดต้ังสถาบันส)งเสริมการสอนวิทยาศาสตรB 
คณิตศาสตรB และเทคโนโลยี่ให�มีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธBกันทุกระดับการศึกษา) 

๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๓ (กําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร�างทางหลวงแผ)นดิน 
สายวังสะพุง – อุดรธานี สายอุบลราชธานี – ช)องเม็ก สายบุรีรัมยB – นางรอง สายแยก
พหลโยธิน – อุทัยธานี สายลําพูน – ปXาซาง บ�านโฮ)ง – ลี้ – เถิน) 

๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๔ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลทุ)งบัว และ
ตําบลทุ)งกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม) 
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๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๕ (กําหนดการป̀ดเป̀ดสถานโบวBลิ่ง สถานสเก็ต ร�าน
ขายอาหารและเครื่องด่ืม 

๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๖ (กําหนดเวลาการขายสุรา และการด่ืมสุรา) 
๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 

๒๕๐๙) 
๑๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๘ (ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน) 
๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหาร พ.ศ. ๒๕๐๗) 
๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ํา

ไทย) 
๑๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๑ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน 

สายนครสวรรคB – เชียงราย และสายโชคชัย – สังขะ) 
๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๒ (โอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของ

แผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลปากข�าวสาร อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ให�แก)เจ�าของเดิม 
ทายาท หรือผู�รับโอน) 

๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๓ (กฎหมายว)าด�วยการกู�เงินจากธนาคารระหว)าง
ประเทศ) 

๒๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๔ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลสองห�อง 
อําเภอพญาไท นครหลวงกรุงเทพธนบุรี) 

๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๕ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลสามเสนใน 
อําเภอบางเขน นครหลวงกรุงเทพธนบุรี) 

๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๖ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลท)าพระ 
อําเภอบางกอกใหญ) นครหลวงกรุงเทพธนบุรี) 

๒๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมอัตราอากรขาเข�าสําหรับสินค�าบาง
ประเภทในภาค ๒ แห)งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓) 

๒๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ (ควบคุมกิจการค�าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแห)งสาธารณชน) 

๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๔๗๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘) 

๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๐ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลตลาดยอด 
อําเภอพระนคร นครหลวงกรุงเทพธนบุรี) 

๒๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๑ (แก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว)าด�วยการให�อํานาจ
ปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว)างประเทศให�สมบูรณBยิ่งข้ึน) 

๒๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๒ (ให�สิทธิ เอกสิทธิ และความคุ�มกัน แก)ศูนยBและ
เจ�าหน�าท่ีของศูนยBร)วมมือทางเศรษฐกิจสําหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ̀ค) 
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๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๓ (สมเด็จพระเจ�ามเหนทรา ป̀รB ป̀ครัม ชารB เทพ 
พระมหากษัตริยBแห)งเนปาล เสด็จสวรรคต) 

๓๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๔ (เพิกถอนและกําหนดเขตรักษาพันธุBสัตวBปXาใหม)) 
๓๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๕ (ถอนสภาพท่ีดินอันเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน

ท่ีราษฎรใช�ประโยชนBร)วมกันในท�องท่ีตําบลเขาใหญ) อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี) 
๓๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๖ (โอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินใน

ท�องท่ีตําบลถนนนครชัยศรี อําเภอดุสิต นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให�แก)องคBการ
อุตสาหกรรมปXาไม�) 

๓๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๗ (โอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัดสมณานัมบริหาร ตําบลสี่แยก
มหานาค อําเภอดุสิต นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให�แก)สํานักงานทรัพยBสินส)วน
พระมหากษัตริยB) 

๓๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๘ (กฎหมายว)าด�วยการควบคุมการจอดเรือในแม)น้ําลํา
คลอง) 

๓๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๙ (ให�ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว)างเวลา
ประกาศใช�กฎอัยการศึก) 

๓๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๐ (จัดต้ังจังหวัดยโสธร) 
๓๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๑ (เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลยโสธรเป6น

เทศบาลเมืองยโสธร) 
๓๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๒ (กําหนดเขตศาลจังหวัดยโสธร) 
๔๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๓ (กําหนดให�จังหวัดยโสธรอยู)ในเขตอํานาจของอธิบดี

ผู�พิพากษาภาค ๓) 
๔๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๔ (เปลี่ยนแปลงสํานักงานอัยการเขตใหม)) 
๔๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๕ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาแบ)งส)วนราชการ

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง) 
๔๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๖ (แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๕) 
๔๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๗ (ควบคุมการก)อสร�างในเขตเพลิงไหม�ท่ีตําบลนคร

ไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) 
๔๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๘ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป/องกันการกระทําอัน

เป6นคอมมิวนิสตB พ.ศ. ๒๔๙๕ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๑๒) 
๔๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาแบ)งส)วนราชการ

กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๘) 
๔๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘๐ (แบ)งส)วนราชการกรมพลศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ) 
๔๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘๑ (ตักเตือนผู�บุกรุก ทําลายปXาสงวนแห)งชาติและให�

เจ�าพนักงานปXาไม�เอาใจใส)ในการปฏิบัติหน�าท่ีมากยิ่งข้ึน) 
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๔๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘๒ (จัดต้ังนิคมสหกรณBในท�องท่ี อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร) 

๕๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘๓ (จัดต้ังนิคมสหกรณBในท�องท่ีอําเภอเมืองลําปาง 
อําเภอห�างฉัตรและอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง) 

๕๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘๔ (กําหนดบริเวณท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือเวนคืน
ในท�องท่ีอําเภอเมืองสระบุรี อําเภอเสาไห� อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และอําเภอ
ท)าเรือ อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

๕๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘๕ (กําหนดบริเวณท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือเวนคืน
ในท�องท่ีตําบลบางกะป̀ ตําบลห�วยขวาง อําเภอพญาไท ตําบลคลองตัน อําเภอพระโขนง 
และตําบลหัวหมาก อําเภอบางกะป̀ นครหลวงกรุงเทพธนบุรี) 

๕๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘๖ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลคลองตาคด 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี) 

๕๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘๗ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลโก)งธนู 
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี) 

๕๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘๘ (เวนคืนอสังหาริทรัพยBในท�องท่ีตําบลพยุหะคีรี 
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรคB) 

๕๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๘๙ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลแม)เหียะ 
อําเภอเมืองเชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม) และในท�องท่ีตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม)) 

๕๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๐ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลหัวสําโรง 
อําเภอบางคล�า จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

๕๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๑ (ปรับปรุงการแบ)งท�องท่ีของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ออกเป6นเขตเสียใหม)) 

๕๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๒ (กําหนดบริเวณซ่ึงอยู)ในท�องท่ีอําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เป6นเขตปลอดภัยในราชการทหารแห)งกองทัพบก) 

๖๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๓ (แก�ไขกฎหมายว)าด�วยระเบียบบริหารราชการส)วน
จังหวัด เพ่ือให�โอนพนักงานเทศบาลสามัญมาเป6นข�าราชการส)วนจังหวัดได�) 

๖๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๔ (แก�ไขพระราชกฤษฎีกาว)าด�วยระเบียบพนักงาน
เทศบาล เพ่ือให�กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจวางระเบียบการหักเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลไว�เป6นเงินสะสม) 

๖๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๕ (แก�ไขเพ่ิมเติมการคํานวณรายได� รายจ)าย และกําไร
สุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได�ป`โตรเลียมตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได�ป`โตรเลียม พ.ศ. 
๒๕๑๔ 

๖๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ (แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗) 

๖๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๗ (จัดต้ังนิคมสหกรณBในท�องท่ีอําเภออ)าวลึก จังหวัด
กระบ่ี) 
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๖๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๘ (จัดต้ังนิคมสหกรณB ในท�องท่ีตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
ทุ)งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

๖๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๙ (โอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินของกระทรวงการคลังอันเป6นสา
ธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลทุ)งมหาเมฆ อําเภอยานนาวา นครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี ให�แก)สํานักงานอาคารสงเคราะหB) 

๖๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๐ (โอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินของกระทรวงการคลังอันเป6น
สาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลยานนาวา อําเภอยานนาวา นครหลวง
กรุงเทพธนบุรี ให�สํานักงานอาคารสงเคราะหB) 

๖๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๑ (ยกเว�นภาษีการค�าสําหรับกิจการโทรทัศนBของ
รัฐบาล) 

๖๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๒ (จัดต้ังนิคมสหกรณBในท�องท่ีอําเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎรBธานี) 

๗๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ (กฎหมายว)าด�วยแรงงานและกฎหมายว)าด�วยการ
กําหนดวิธีระงับข�อพิพาทแรงงาน) 

๗๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๔ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท�ายโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๑๓) 

๗๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๕ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 
๒๔๙๐ ซ่ึงได�แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๗๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๖ (กําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร�างทางหลวงจังหวัด
สายจอมทอง – ดอยอินทนนทB และสายโชคชัย – ครบุรี ในท�องท่ีอําเภอโชคชัยและครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา) 

๗๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๗ (ห�ามมิให�ผู�ใดส)งหรือนําเมล็ดปอทุกชนิดออกไป
นอกราชอาณาจักร เว�นแต)จะได�รับอนุญาต) 

๗๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๘ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาแบ)งส)วนราชการ 
กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๘) 

๗๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๙ (ให�ท่ีดินบริเวณศาลาสันติธรรม ตําบลบางขุน
พรหม อําเภอพระนคร นครหลวงกรุงเทพธนบุรี พ�นจากการถูกเวนคืน) 

๗๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกําหนดอํานาจ
กระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐) 

๗๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๑ (ควบคุมการรับขนส)งในการเดินทางไปประกอบ
พีธีฮัจยB ณ เมืองเมกกะ ประเทศอุซาดีอาระเบีย) 

๗๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๒ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท�องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท�องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐) 

๘๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๓ (ควบคุมการก)อสร�างอาคารในเขตสุขาภิบาล 
พระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
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๘๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๔ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคBการสวน
ยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคBการสวนยาง (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๐๒) 

๘๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๕ (กําหนดบริเวณท่ีดินท่ีประสงคBจะดําเนินการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลยานนาวา อําเภอยานนาวา นครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี) 

๘๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๖ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปXาไม� พุทธศักราช 
๒๔๘๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปXาไม� (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓) 

๘๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๗ (โอนการประปาภูเก็ต กองประปาภูมิภาค กรม
โยธาเทศบาลไปเป6นของเทศบาลเมืองภูเก็ต) 

๘๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๘ (จัดต้ังคณะเภสัชศาสตรBและคณะ 
ทันตแพทยศาสตรBข้ึนใหม)ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

๘๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๙ (กําหนดวิชาท่ีจะให�ปริญญาและอักษรย)อใน 
คณะเภสัชศาสตรBและคณะทันตแพทยBศาสตรB จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย) 

๘๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๐ (กําหนดครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของ
ปริญญาทางเภสัชศาสตรBและทันตแพทยBศาสตรB) 

๘๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๑ (โอนคณะเภสัชศาสตรBและคณะทันต
แพทยศาสตรB มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป6นของคณะเภสัชศาสตรBและคณะทันตแพทยB
ศาสตรB จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

๘๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๒ (กําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร�างทางหลวงแผ)นดิน
สายแยกทางหลวงแผ)นดิน สายจรัลสนิทวงศB (แยกสะพานกรุงธนฯ) – บรรจบทางหลวง
แผ)นดิน สายธนบุรี – นครชัยศรี – ราชบุรี สายเขาทราย – สากเหล็ก – วังทอง และท่ีจะ
สร�างทางหลวงจังหวัด สายมัญจาคีรี – แก�งคล�อ สายแม)สอด – อุ�มบาง – หนองฉาง สาย
แม)สอด – แม)ระมาด – ท)าสองยาง สายแยกไปอนุสาวรียBสุนทรภู) (แหลมแม)พิมพB) สาย
ตราด – แหลมศอก สายระงู – ปากบารา สายสตูล – ท)าเรือเจะบิลัง สายนราธิวาส – สุ
ไหงโก-ลก สายสุไหงโก-ลก – อําเภอแว�ง – เขตแดน) 

๙๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๓ (กําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย)อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB) 

๙๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๔ (กําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย)อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)) 

๙๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๕ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพ่ือให�นําเงินเพ่ิมการเลื่อนฐานะมารวมเป6นเงินเดือน เดือน
สุดท�าย สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ของข�าราชการกลาโหม) 

๙๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๖ (กําหนดบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีอันเป6นท่ีตั้งของ
สนามบินเชียงใหม) กองทัพอากาศ ในท�องท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม)) 
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๙๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๗ (กําหนดบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีอันเป6นท่ีตั้งของ
สนามบินอุบลราชธานี กองทัพอากาศในท�องท่ีอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี) 

๙๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๘ (กําหนดบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีอันเป6นท่ีตั้งสนามบิน 
ประจวบคีรีขันธB กองทัพอากาศ ในท�องท่ีอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธB จังหวัด
ประจวบคีรีขันธB) 

๙๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๙ (กําหนดบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีอันเป6นท่ีตั้งของ
สนามบินตาคลี กองทัพอากาศ ในท�องท่ีอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคB) 

๙๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาแบ)งส)วนราชการ 
กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๙) 

๙๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๑ (ให�เวนคืนอสังหาริมทรัพยBซ่ึงต้ังอยู)ในท�องท่ีตําบล
สามเสนใน ตําบลห�วยขวาง และตําบลบางกะป̀ อําเภอพญาไท นครหลวงกรุงเทพธนบุรี 
ให�แก)กระทรวงมหาดไทย) 

๙๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๒ (ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ และบรรดาบทกฎหมาย และข�อบังคับอ่ืนๆ และให�ใช�ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับนี้แทน) 

๑๐๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๓ (ให�ใช�พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 
๒๔๙๗ บังคับในจังหวัดยโสธร) 

๑๐๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๔ (โอนหมู)บ�านหมู)ท่ี ๑ ตําบลพ)วงพรมคร ก่ิงอําเภอ
เคียนซา อําเภอบ�านนาสาร จังหวัดสุราษฎรBธานีไปข้ึนตําบลอิปGน อําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎรBธานี) 

๑๐๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๕ (โอนหมู)บ�านหมู)ท่ี ๑๐ ตําบลหนองแก อําเภอ 
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปข้ึนตําบลหนองโดน ก่ิงอําเภอหนองโดน อําเภอบ�าน
หมอ จังหวัดสระบุรี) 

๑๐๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๖ (โอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดมกุฎกษัตริยาราม 
ตําบลนางเลิ้ง อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ให�แก)กระทรวงการคลัง) 

๑๐๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๗ (โอนหมู)บ�านหมู)ท่ี ๑๐ ตําบลควน อําเภอปง 
จังหวัดเชียงราย ไปข้ึนตําบลปXาคา อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน และท�องท่ีตําบลยอด 
อําเภอปง จังหวัดเชียงราย ไปข้ึนตําบลยอด อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน)าน) 

๑๐๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๘ (กําหนดทางหลวงจังหวัด สายลาดหลุมแก�ว – 
บางเลน สายบ�านสุมเส�า – บ�านดุง – บ�านกุดเรือคํา และสายจะนะ – ปากน้ําเทพา –  
หนองจิก) 

๑๐๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๙ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลหัวตะพาน 
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน) 

๑๐๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสหกรณB พ.ศ. 
๒๕๑๑ ให�มีบทบัญญัติว)าด�วยการจัดต้ังกลุ)มเกษตรกรข้ึน) 
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๑๐๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๑ (กําหนดหลักเกณฑBและวิธีการว)าด�วยการจัดต้ัง
กลุ)มเกษตรกรข้ึน) 

๑๐๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๒ (กําหนดบริเวณท่ีดินปXาน้ําหนาว ในท�องท่ีตําบล
บ�านโคก อําเภอเมืองเพชรบูรณB ตําบลบ�านกลาง ตําบลบ�านต้ิว ตําบลบ�านไร) อําเภอหล)ม
สัก ตําบลน้ําหนาว อําเภอหล)มเก)า จังหวัดเพชรบูรณB และตําบลห�วยยาง อําเภอคอน
สาน จังหวัดชัยภูมิ ให�เป6นอุทยานแห)งชาติ) 

๑๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๓ (เปลี่ยนแปลงค)าเสมอภาคของบาทเทียบกับ 
ดอลล)ารBสหรัฐอเมริกา) 

๑๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๔ (ยกเลิกพระราชบัญญัติชื่อถ่ินกําเนิดเหล�าองุ)น
โปรตุเกส พุทธศักราช ๒๔๘๑) 

๑๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๕ (ถอนสภาพการเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินใน
ท�องท่ีตําบลภูสิงหB อําเภอสหัสขันธB จังหวัดกาฬสินธุB) 

๑๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๖ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕) 

๑๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๗ (โอนท่ีธรณีสงฆB วัดอภิสิทธาราม ตําบลตลาด 
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให�แก)การไฟฟ/าฝXายผลิตแห)งประเทศไทย) 

๑๑๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๘ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการ
ธนาคารแห)งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท�าย (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๑๒) 

๑๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๖) 

๑๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๐ (กําหนดบริเวณท่ีดินปXาคลองนาคา ในท�องท่ีตําบล
นาคา ตําบลเชียวเหลียง ตําบลบางหิน ตําบลบ�านนา และตําบลคําพวน อําเภอกะเปอรB 
จังหวัดระนอง เป6นเขตรักษาพันธุBสัตวBปXา) 

๑๑๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๑ (จัดต้ังนิคมสหกรณB ในท�องท่ีก่ิงอําเภอดอนตาล 
และอําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม) 

๑๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๒ (จัดต้ังนิคมสหกรณB ในท�องท่ีอําเภอกบินทรBบุรี 
และอําเภอสระแก�ว จังหวัดปราจีนบุรี) 

๑๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๓ (จัดต้ังนิคมสหกรณBในท�องท่ีอําเภอสระแก�ว 
จังหวัดปราจีนบุรี) 

๑๒๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๔ (กําหนดบริเวณท่ีดินปXาภูเขียว ในท�องท่ีตําบลห�วย
ยาง อําเภอคอนสาน ตําบลบ�านยาง ตําบลหนองข)า ตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเกษตร
สมบูรณB และตําบลหนองบัวแดง ตําบลนางแดด อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป6น
เขตรักษาพันธุBสัตวBปXา) 

๑๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๕ (แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร) 
๑๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๖ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี 

พ.ศ. ๒๕๐๘) 



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๑๖๒

๑๒๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓) 

๑๒๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๘ (แบ)งท�องท่ีของการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ออกเป6นเขตใหม)) 

๑๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๙ (โอนตําบลลาดค)าง อําเภอท)าลี่ ไปข้ึนกับก่ิง
อําเภอภูเรือ อําเภอด)านซ�าย จังหวัดเลย) 

๑๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๐ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBซ่ึงต้ังอยู)ในท�องท่ีตําบล
มักกะสัน อําเภอพญาไท นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให�แก)กระทรวงมหาดไทย) 

๑๒๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๑ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องด่ืม  
พ.ศ. ๒๕๐๙) 

๑๒๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๒ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๑) 

๑๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๓ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและ
เยาวชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖) 

๑๓๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๔ (จัดต้ังคณะนิติศาสตรBเพ่ิมข้ึนในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) 

๑๓๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๕ (กําหนดวิชาท่ีจะให�ปริญญาและอักษรย)อในคณะ
นิติศาสตรBในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

๑๓๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๖ (กําหนดบริเวณท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือเวนคืน
ในท�องท่ีตําบลสุรศักด์ิและตําบลทุ)งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให�แก)การไฟฟ/า
ฝXายผลิตแห)งประเทศไทย) 

๑๓๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๗ (แบ)งท�องท่ีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ออกเป6นเขต) 

๑๓๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๘ (ควบคุมการก)อสร�างในเขตเพลิงไหม� ท่ีตําบลบ�าน
แพง อําเภอบ�านแพง จังหวัดนครพนม) 

๑๓๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๙ (เวนคืนท่ีดินในท�องท่ีตําบลบางรัก อําเภอบางรัก 
ตําบลยานนาวา อําเภอยานนาวา ตําบลคลองสาน ตําบลคลองต�นไทร ตําบลบางลําพู
ล)าง อําเภอคลองสาน ตําบลบางยี่เรือ ตําบลบุคคโล อําเภอธนบุรี นครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี เพ่ือขยายทางหลวง) 

๑๓๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๐ (แบ)งส)วนราชการกรมธนารักษBกระทรวงการคลัง
ใหม)) 

๑๓๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๑ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 
พุทธศักราช ๒๔๖๖) 

๑๓๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๒ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท�ายโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๔ ลง
วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕) 
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๑๖๓

๑๔๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๓ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลหัวหมาก 
อําเภอบางกะป̀ นครหลวง กรุงเทพธนบุรี ให�แก)กระทรวงมหาดไทยเพ่ือสร�างทางหลวง
เทศบาล) 

๑๔๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๔ (กําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร�างทางหลวงแผ)นดิน 
สายกําแพงเพชร-สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-แพร)-น)าน ตอนเด)นชัย-ร�องกวาง) 

๑๔๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๕ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ซ่ึง
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓) 

๑๔๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๖ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๘๖ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗) 

๑๔๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก)น พ.ศ. ๒๕๐๘) 

๑๔๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๘ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB พ.ศ. ๒๔๙๕) 

๑๔๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตรB พ.ศ. ๒๕๐๙) 

๑๔๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB พ.ศ. ๒๕๑๑) 

๑๔๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๑ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑) 

๑๔๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๒ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB พ.ศ. ๒๕๑๑) 

๑๕๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๓ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๑๒) 

๑๕๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๔ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) พ.ศ. ๒๕๑๒) 

๑๕๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๕ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔) 

๑๕๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๖ (อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จ
พระวันรัต (ปุXน  ปุณณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอาราม
หลวง ข้ึนดํารงตําแหน)งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มาให�ทราบท่ัวกัน) 

๑๕๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคBการ
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๐๓) 

๑๕๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๘ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลรองเมือง 
อําเภอปทุมวัน นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให�แก)กระทรวงมหาดไทย) 

๑๕๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพ่ิมเติม) 
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๑๖๔

๑๕๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๐ (ให�มีการสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรท่ัว
ราชอาณาจักร ตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙) 

๑๕๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๑ (ให�โอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดบ)อโพง ตําบลศาลามีชัย 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให�แก)การไฟฟ/าฝXายผลิตแห)ง
ประเทศไทย) 

๑๕๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๒ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�าง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙) 

๑๖๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๓ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยB ซ่ึงต้ังอยู)ในท�องท่ีตําบล
บางคอแหลม ตําบลบางโคล) ตําบลบางโพงพาง ตําบลช)องนนทรี อําเภอยานนาวาและ
ตําบลคลองเตย อําเภอพระโขนง ให�แก)กระทรวงมหาดไทย เพ่ือสร�างทางหลวงเทศบาล) 

๑๖๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๔ (โอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินใน
ท�องท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก)น จังหวัดขอนแก)น ให�แก)นายไพบูลยB  วงศBสละ
เป6นการแลกเปลี่ยนท่ีดินกัน) 

๑๖๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๕ (กําหนดเขตท่ีดินบริเวณท่ีจะสํารวจเพ่ือเวนคืนใน
ท�องท่ีตําบลท)าล�อ อําเภอท)าม)วง จังหวัดกาญจนบุรี) 

๑๖๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๖ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว)าด�วยความผิดอัน
เกิดจากการใช�เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗) 

๑๖๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๑๒) 

๑๖๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๘ (เปลี่ยนแปลงเขตอําเภอนาเชือก อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย และก่ิงอําเภอนาดูน อําเภอวาป]ปทุม จังหวัดมหาสารคาม) 

๑๖๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๙ (ให�พนักงานสอบสวนมีอํานาจควบคุมผู�ต�องหา
กระทําความผิดต)อพระราชบัญญัติป/องกันการกระทําอันเป6นคอมมิวนิสตB พ.ศ. ๒๔๙๕) 

๑๖๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๐ (กําหนดให�ปXาเขาสอยดาว ในท�องท่ีตําบล
ทรายขาว ตําบลทับไพร อําเภอปXาน้ําร�อน ตําบลตะเคียนทอง ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม 
และตําบลแก)งหางแมว อําเภอท)าใหม) จังหวัดจันทบุรี เป6นเขตรักษาพันธุBสัตวBปXา) 

๑๖๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๑ (กําหนดให�ปXาห�วยเขาแข�ง ในท�องท่ีตําบลแม)ละมุ�ง 
อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก และตําบลลานสัก ตําบลคอกควาย และตําบลแก)นมะกรูด 
อําเภอบ�านไร) จังหวัดอุทัยธานี เป6นเขตรักษาพันธุBสัตวBปXา) 

๑๖๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๒ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลหาดใหญ) 
อําเภอหาดใหญ) จังหวัดสงขลา ให�แก)กระทรวงสาธารณสุข) 

๑๗๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๓ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๓) 

๑๗๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๔ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตวB พ.ศ. ๒๕๐๖) 
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๑๖๕

๑๗๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๕ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาพยนตรB 
พระพุทธศักราช ๒๔๗๓) 

๑๗๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๖ (แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรภาษีเงินได� ภาษี
การค�า และอากรแสตมปe) 

๑๗๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาแบ)งส)วนราชการ
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

๒๕๐๗) 

๑๗๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๘ (แบ)งส)วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง) 

๑๗๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส)วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙) 

๑๗๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๐ (ยกเว�นภาษีการค�าสําหรับการขายสินค�าท่ีกําหนด
ไว�โดยยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว)าด�วยการยกเว�น
รัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๑๒) 

๑๗๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๑ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลเมาะมาวี 
อําเภอยะรัง จังหวัดปGตตานี ให�แก)กรมชลประทาน) 

๑๗๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๒ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลหนองค�าง
พลูและตําบลหลักสอง อําเภอหนองแขม นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให�แก)กรมชลประทาน) 

๑๘๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๓ (โอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินใน
ท�องท่ีตําบลตลาดใหญ) อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให�แก)นายอุ)น ณ ระนอง เป6นการ
แลกเปลี่ยนท่ีดินกัน) 

๑๘๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๔ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอด
ยานยนตรBในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓) 

๑๘๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๕ (ส)งเสริมพาณิชยนาวีไทย ในการขนส)งสินค�าทาง
ทะเล) 

๑๘๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ (ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม) 

๑๘๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๗ (โอนอํานาจหน�าท่ี กิจการ ทรัพยBสิน หนี้
ข�าราชการ ลูกจ�าง และเงินงบประมาณของกระทรวงทบวงกรมเดิมไปเป6นของกระทรวง
ทบวงกรมซ่ึงได�ปรับปรุงใหม)) 

๑๘๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ (ระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน) 

๑๘๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗) 

๑๘๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๐ (งบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๑๖) 

๑๘๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๑ (กําหนดวิชาท่ีจะให�ปริญญาและอักษรย)อในคณะ
เศรษฐศาสตรB จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
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๑๘๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๒ (กําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร�างทางหลวงแผ)นดิน
สายอ�อมเมืองอุดรธานี และท่ีจะสร�างทางหลวงจังหวัด สายสําโรง-บางพลี-บางบ)อ-คลอง
ด)านและสายชัยภูมิ-แก�งคล�อ-ภูเขียว) 

๑๙๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๓ (กําหนดบริเวณท่ีดินปXาดอยอินทนนทB ในท�องท่ี
ตําบลบ�านหลวง ตําบลสบเด๊ียะ ตําบลสองแคว ตําบลยางคราม อําเภอจอมทอง ตําบล
แม)ศึก ตําบลแม)นาจร อําเภอแม)แจ)ม และตําบลทุ)งป]n ตําบลแม)วิน อําเภอสันปXาตอง 
จังหวัดเชียงใหม) ให�เป6นอุทยานแห)งชาติ) 

๑๙๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๔ (เทศพาณิชยBซ่ึงเทศบาลดําเนินการโดยได�รับ
อนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย) 

๑๙๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๕ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวง
แผ)นดินสายธนบุรี-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-ปากท)อและทางสายแยกเข�าจังหวัด
สมุทรสงคราม) 

๑๙๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗) 

๑๙๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๗ (กฎหมายว)าด�วยการส)งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการ
อุตสาหกรรม) 

๑๙๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๘ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครอง
สัตวBปXา พ.ศ. ๒๕๐๓) 

๑๙๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๒๑๗ วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕) 

๑๙๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๐ (กําหนดค)าเสมอภาคของบาท) 

๑๙๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๑ (แบ)งท�องท่ีของกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง 
ออกเป6นเขต) 

๑๙๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๒ (กําหนดวิธีการปGนภาษีและค)าธรรมเนียมรถยนตB
และล�อเลื่อนให�แก)เทศบาล สุขาภิบาลและองคBการบริหารส)วนจังหวัด) 

๒๐๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๓ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๐) 

๒๐๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๔ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๔๙๙) 

๒๐๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๕ (โอนท่ีดินในท�องท่ีตําบลถนนนครไชยศรี อําเภอ
ดุสิต นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให�แก)บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด เพ่ือเป6นการ
แลกเปลี่ยนท่ีดินกัน) 

๒๐๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๖ (กําหนดบริเวณท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือเวนคืน
ในท�องท่ีก่ิงอําเภอกุดจับและก่ิงอําเภอหนองวัวซอ อําเภอเมืองอุดรธานี และอําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี) 
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๒๐๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๗ (โอนทรัพยBสิน หนี้สิน ความรับผิดและธุรกิจ
เฉพาะในส)วนท่ีเก่ียวกับโครงการลําโดมน�อยของสํานักงานพลังงานแห)งชาติ ให�แก)การ
ไฟฟ/าฝXายผลิตแห)งประเทศไทย) 

๒๐๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๘ (โอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินใน
ท�องท่ีตําบลหนองหลวง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให�แก) จอมพล ถนอม  กิตติขจร) 

๒๐๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๙ (กําหนดมาตรการส)งเสริมและควบคุมการผลิต 
การจําหน)ายน้ําแข็งให�ถูกสุขลักษณะ อนามัย มีปริมาณให�เพียงพอกับความต�องการ) 

๒๐๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒) 

๒๐๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔๑ (ยกเว�นการเก็บเงินอากรทุกประเภทเก่ียวกับการ
ทําการประมง ในท�องท่ีจังหวัดกาฬสินธุBและจังหวัดยโสธร) 

๒๐๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔๒ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาแบ)งส)วนราชการ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๑๑) 

๒๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔๓ (ให�เจ�าหน�าท่ีเวนคืนอสังหาริมทรัพยBตามคําสั่งของ
หัวหน�าคณะปฏิวัติท่ี ๑๒/๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๕ มีอํานาจท่ีจะเข�า
ครอบครองและใช�ท่ีดินท่ีได�เวนคืนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี ๑๗ 
มกราคม ๒๕๑๕ ได�ก)อนชําระเงินค)าทดแทน) 

๒๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔๔ (กําหนดบริเวณท่ีดินปXาภูพาน ในท�องท่ีตําบลนาใน 
ตําบลบ�านไร) ตําบลนาหัวบ)อ อําเภอพรรณานิคม ตําบลโคกภู ตําบลนาม)อง อําเภอกุด
บาก และตําบลห�วยยาง ตําบลพังขว�าง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และตําบล
แซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุB เป6นอุทยานแห)งชาติ) 

๒๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔๕ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต) 

๒๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔๖ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอพรหม
พิรามและอําเภอวัดโบสถB จังหวัดพิษณุโลก) 

๒๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสหกรณB พ.ศ. 

๒๕๑๑) 

๒๑๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔๘ (ยกเว�นภาษีการค�าแก)กิจการของการประปา 
นครหลวง) 

๒๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔๙ (โอนหมู)บ�านหมู)ท่ี ๗ (บ�านนางคํา) ตําบล 
ท�องเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปข้ึนตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎรBธานี) 

๒๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๐ (กําหนดปริญญา ชั้นของปริญญา และอักษรย)อ
สําหรับปริญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก)น) 

๒๑๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๑ (โอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ใน
ท�องท่ีตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธB ให�แก)สํานักงานทรัพยBสินส)วน
พระมหากษัตริยB) 
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๒๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๒ (แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๕ 
วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เก่ียวกับกําหนดเวลาควบคุมการขายอาหารและ
เครื่องด่ืม) 

๒๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๓ (ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑB (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑB (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๔ ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๖ วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กําหนดเวลาของสถานท่ีขาย
สุราข้ึนใหม) และกําหนดโทษผู�ฝXาฝ[น) 

๒๒๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๔ (ยกเว�นการลงโทษแก)ทหารกองประจําการหนี
ราชการไปจากหน)วยทหาร) 

๒๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๕ (จัดต้ังนิคมสหกรณBในท�องท่ีอําเภอแม)ระมาดและ
อําเภอแม)สอด จังหวัดตาก) 

๒๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๖ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีใหม)) 

๒๒๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๗ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห)งชาติ) 

๒๒๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๘ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานปลัดทบวง
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ) 

๒๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๙ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง) 

๒๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖๐ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง) 

๒๒๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖๑ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณB) 

๒๒๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖๒ (แบ)งส)วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณB) 

๒๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖๓ (แบ)งส)วนราชการกรมส)งเสริมสหกรณB กระทรวง
เกษตรและสหกรณB) 

๒๓๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖๔ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง) 

๒๓๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖๕ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิชยB) 

๒๓๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖๖ (แบ)งส)วนราชการกรมการค�าต)างประเทศ 
กระทรวงพาณิชยB) 

๒๓๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖๗ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๒๓๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖๘ (แบ)งส)วนราชการกรมการฝkกหัดครู 
กระทรวงศึกษาธิการ) 
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๑๖๙

๒๓๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖๙ (แบ)งส)วนราชการกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๒๓๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗๐ (แบ)งส)วนราชการกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๒๓๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗๑ (แบ)งส)วนราชการกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๒๓๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗๒ (แบ)งส)วนราชการกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๒๔๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗๓ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ) 

๒๔๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗๔ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข) 

๒๔๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗๕ (แบ)งส)วนราชการกรมส)งเสริมสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข) 

๒๔๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗๖ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม) 

๒๔๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗๗ (แบ)งส)วนราชการกรมส)งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม) 

๒๔๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗๘ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. ๒๕๐๓) 

๒๔๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องด่ืม พ.ศ. 
๒๕๑๕) 

๒๔๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๕๙๓) 
๒๔๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๑ (กําหนดหลักเกณฑBการประกอบธุรกิจของคน 

ต)างด�าว) 
๒๔๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๒ (แบ)งส)วนราชการกรมปXาไม� กระทรวงเกษตรและ

สหกรณB) 
๒๕๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๓ (แบ)งท�องท่ีของกรมปXาไม� กระทรวงเกษตรและ

สหกรณB ออกเป6นเขต) 
๒๕๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๔ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองคBการโทรศัพทB

แห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗) 
๒๕๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๕ (กฎหมายการบัญชี) 
๒๕๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ (ควบคุมการจัดสรรท่ีดินของเอกชน) 
๒๕๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๗ (ควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะหB) 
๒๕๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๘ (ให�ผู�อยู)ในท่ีดินของกระทรวงกลาโหมในท�องท่ี

ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รื้อถอนสิ่งปลูกสร�างและออกจากท่ีดิน) 
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๑๗๐

๒๕๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๙ (ให�เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ี ตําบลวัด
โบสถB และตําบลโคกเพลาะ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี) 

๒๕๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๐ (จัดต้ังการทางพิเศษแห)งประเทศไทย) 
๒๕๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๑ (แบ)งส)วนราชการกรมการแพทยBและอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข) 
๒๕๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๒ (กําหนดบริเวณท่ีดินท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือเวนคืน

ในท�องท่ีตําบลบ�านกลาง ตําบลสวนพริกไทย และตําบลบ�านกระแซง อําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี) 

๒๖๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๓ (ให�ใช�พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ใน
ท�องท่ีจังหวัดเชียงใหม) จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร จังหวัด
สงขลา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี) 

๒๖๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๔ (กําหนดวิธีการให�การสงเคราะหBและคุ�มครองเด็ก) 
๒๖๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๕ (กฎหมายทางหลวง) 
๒๖๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๖ (โอนตําบลหนองบัวใต� อําเภอโพนสัง จังหวัด

อุดรธานี ไปข้ึนอําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี) 
๒๖๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๗ (แบ)งส)วนราชการสํานักราชเลขาธิการ) 
๒๖๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๘ (โอนงบประมาณรายจ)ายประเภทเงินเดือนและ

ค)าจ�าง ไปเป6นของส)วนราชการต)างๆ ) 
๒๖๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติตุลาการ พ.ศ. 

๒๔๙๗) 
๒๖๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗) 
๒๖๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๑ (แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒ 

วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ เก่ียวกับอํานาจของศาลทหาร) 
๒๖๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๒ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๘) 
๒๗๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๓ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 

๒๔๕๗) 
๒๗๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๔ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษBเสรี

ชน พ.ศ. ๒๕๑๒) 
๒๗๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๕ (กฎหมายเหรียญสนองเสรีชน) 
๒๗๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๖ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล�า พ.ศ. ๒๕๑๔) 
๒๗๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๗ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลท)าอิฐ 

อําเภอเมืองอุตรดิตถB จังหวัดอุตรดิตถB ให�แก)กระทรวงมหาดไทย) 
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๑๗๑

๒๗๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๘ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔) 

๒๗๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๙ (ถอนสภาพเขตหวงห�ามท่ีดิน ในท�องท่ีตําบล 
ห�วยร)วม อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๔๘๖) 

๒๗๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๐ (กําหนดอํานาจหน�าท่ีของผู�ว)าราชการจังหวัด) 
๒๗๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๑ (ให�ใช�พระราชบัญญัติควบคุมการก)อสร�างอาคาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในท�องท่ีตําบลบางปูใหม) ตําบลท�ายบ�าน และตําบลแพรกษา อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ) 

๒๗๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๒ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างสะพานลอยท่ีสี่
แยกสุทธิสาร นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และทางหลวงจังหวัดสายอ�อมเมืองอุทัยธานี) 

๒๘๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๓ (กําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร�างทางหลวงจังหวัด
สายบ�านเพชร – บําเหน็จณรงคB สายอากาศอํานวย – ศรีสงคราม สายอ�อมเมือง บุรีรัมยB) 

๒๘๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๔ (ถอนสภาพท่ีดินอันเป6นสาธารณสมบัติของ
แผ)นดินท่ีราษฎรใช�ประโยชนBร)วมกันในท�องท่ีตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี) 

๒๘๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๕ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห)งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๐๗) 

๒๘๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๖ (กฎหมายการเคหะแห)งชาติ) 
๒๘๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารอาคาร

สงเคราะหB พ.ศ. ๒๔๙๖) 
๒๘๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๘ (กฎหมายเหรียญท่ีระลึกในโอกาสพระราชพิธี

สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร) 
๒๘๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๙ (แบ)งส)วนราชการกระทรวงมหาดไทย) 
๒๘๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาการศึกษา

แห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๒) 
๒๘๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๑ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐) 
๒๘๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๒ (กําหนดหลักเกณฑBและขอบเขตการทํางานของ

คนต)างด�าวเพ่ือช)วยคุ�มครองให�คนไทยได�มีงานทํา) 
๒๙๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๓ (คําสั่งของหัวหน�าคณะปฏิวัติท่ีลงโทษผู�กระทําผิด

ทางอาญาเป6นคําสั่งในทางตุลาการสมควรให�มีผลเช)นเดียวกับคําพิพากษาของศาล) 
๒๙๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๔ (กฎหมายว)าด�วยอํานาจหน�าท่ีและการปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการ) 
๒๙๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๕ (แบ)งส)วนราชการสํานักงานคณะกรรมการตรวจ

และติดตามผลการปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี) 
๒๙๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ (แก�ไขปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารของตําบล) 



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 
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๒๙๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรายได�เทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๗, พระราชบัญญัติรายได�สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๘, พระราชกฤษฎีการายได�
จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารส)วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๔๙๘) 

๒๙๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๘ (ให�ผู�ได�รับการส)งเสริมตามพระราชบัญญัติส)งเสริม
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ พระราชบัญญัติส)งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติส)งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ได�รับการลดหรืองดอากรขาเข�าและภาษีการค�าสําหรับของท่ีนําเข�า) 

๒๙๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 
๒๔๖๙) 

๒๙๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๐ (ให�คณะกรรมการสอบสวนกรณีทุจริตในการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเข�ากองประจําการป] พ.ศ. ๒๕๑๕ และอนุกรรมการมีอํานาจ
หน�าท่ีสืบเนื่องต)อไป) 

๒๙๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๑ (ให�ผู�ลงทุนหรือร)วมทุนกับกรมการพลังงานทหาร 
กระทรวงกลาโหม เพ่ือทําการสํารวจและผลิตป̀โตรเลียมในบริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงกรมการ
พลังงานทหาร ได�รับมอบหมายให�ดําเนินการได�รับประโยชนB สิทธิ ตลอดจนมีหน�าท่ี
เช)นเดียวกับผู�ท่ีได�รับสัมปทานตามพระราชบัญญัติป`โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔) 

๒๙๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๒ (การแบ)งส)วนราชการสํานักนโยบายและแผน
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย) 

๓๐๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๓ (แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา) 

๓๐๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ (แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน) 
๓๐๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๕ (ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

นครหลวงแห)งประเทศไทย) 
๓๐๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๖ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ. ๒๔๙๖) 
๓๐๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ (สัญชาติของบุคคลท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยโดย

บิดาหรือมารดาเป6นคนต)างด�าวท่ีเข�ามาอยู)ในราชอาณาจักรไทยโดยไม)ชอบด�วยกฎหมาย
ว)าด�ายคนเข�าเมือง หรือบิดามารดาเป6นคนต)างด�าวท่ีเข�ามาในราชอาณาจักรไทยได�รับ
อนุญาตให�เข�ามาอยู)เพียงชั่วคราว หรือเป6นกรณีพิเศษเฉพาะราย) 

๓๐๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓) 
๓๐๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๙ (จัดต้ังการนิคมอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย) 
๓๐๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากรว)าด�วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๐๙) 
๓๐๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๑ (ให�บริเวณท่ีดินปXาลุ)มน้ําปาย ในท�องท่ีตําบล 

ปางมะผ�า ตําบลห�วยผา ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแม)ฮ)องสอน ตําบลแม)นาเติง ตําบล
เวียงใต� และตําบลทุ)งยาว อําเภอปาย จังหวัดแม)ฮ)องสอน เป6นเขตรักษาพันธุBสัตวBปXา) 
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๓๐๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๒ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ี อําเภอร)อนพิบูลยB 
จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

๓๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๓ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

๓๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๔ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอพิมาย และ
อําเภอห�วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา) 

๓๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๕ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร) 

๓๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๖ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก)น) 

๓๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๗ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอโนนสัง 
จังหวัดอุดรธานี) 

๓๑๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๘ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีก่ิงอําเภอควน
กาหลง อําเภอเมืองสตูล และก่ิงอําเภอทุ)งหว�า อําเภอละงู จังหวัดสตูล) 

๓๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๔๙ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอเมือง
กาฬสินธุB และอําเภอสหัสขันธุB จังหวัดกาฬสินธุB) 

๓๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕๐ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอเมือง
อุตรดิตถB และอําเภอท)าปลา จังหวัดอุตรดิตถB) 

๓๑๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕๑ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอปากช)อง 
จังหวัดนครราชสีมา) 

๓๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕๒ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอวาริชภูมิ
และอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร) 

๓๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕๓ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวง
แผ)นดินสายบางแพ – ดําเนินสะดวก – สมุทรสงคราม ในท�องท่ีอําเภออัมพวา และ
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให�แก)กรมทางหลวง) 

๓๒๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕๔ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอสามง)าม จังหวัดพิจิตร) 

๓๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕๕ (จัดต้ังนิคมสร�างตนเองในท�องท่ีอําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา) 

๓๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕๖ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลหอยโข)ง
และตําบลทุ)งลาน อําเภอหาดใหญ) จังหวัดสงขลา ให�แก)กระทรวงกลาโหม) 

๓๒๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕๗ (เพิกถอนพ้ืนท่ีบางส)วนออกจากเขตอุทยาน
แห)งชาติและให�บริเวณท่ีดินปXาทุ)งแสลงหลวง ในท�องท่ีตําบลวังนกแอ)น ตําบลชมพู 
ตําบลบ�านมุง อําเภอวังทอง ตําบลบ�านแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และตําบล
ท)าพลู อําเภอเมืองเพชรบูรณB ตําบลวังโปXง อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณB เป6นอุทยาน
แห)งชาติ) 
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๓๒๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕๘ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗) 

๓๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๕๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
ฝXายตุลาการ พ.ศ. ๒๔๙๗) 

๓๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖๐ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
ฝXายอัยการ พ.ศ. ๒๕๐๓) 

๓๒๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖๑ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตรา
เงินเดือน กําหนดคุณสมบัติ พ้ืนความรู� วิธีคัดเลือก วิธีสอบคัดเลือก การบรรจุ การเลื่อน
เงินเดือน การแต)งต้ัง การออกจากราชการของข�าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๐๐) 

๓๒๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖๒ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ในส)วนท่ีเก่ียวกับเงินเดือนของข�าราชการการเมือง) 

๓๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖๓ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. ๒๕๐๓) 

๓๓๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖๔ (แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท�องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗) 
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พพ..ศศ. . ๒๕๑๖๒๕๑๖  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการท)าเรือแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

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

๓. พระราชบัญญัติกําหนดค)าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรBบนทางหลวงและสะพาน  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๓ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

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

๑๑. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซ่ึงกระทํา
ความผิดเก่ียวเนื่องกับการเดินขบวน เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

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

๑๓. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติป̀โตรเลียม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติภาษีเงินได�ป`โตรเลียม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติภาษีไม�ขีดไฟซ่ึงทําในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

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

๒๓. พระราชบัญญัติเรื่องราวร�องทุกขB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

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

๒๕. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๑๖ 
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๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีแขวงสุรวงศBและแขวงสีลม เขตบางรัก 
และแขวงยานนาวา แขวงทุ)งมหาเมฆ แขวงทุ)งวัดดอน และแขวงช)องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ และ
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัด สายยางตลาด – โพน
ทอง เสลภูมิ ในท�องท่ีอําเภอยางตลาด อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุB และอําเภอ
โพนทอง จังหวัดร�อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายกําแพงเพชร – 
สุโขทัย ในท�องท่ีอําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายนครราชสีมา – 
โชคชัย – นางรอง – กันทรลักษB – เดชอุดม – อุบลราชธานี ตอนสังขะ – เดชอุดม  
ในท�องท่ีอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทรB อําเภอขุขันธB อําเภอขุนหาญ อําเภอกันทรลักษB
จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายปากเกร็ด –  
หลักสี่ – มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม – กบินทรBบุรี –นครราชสีมา ตอนมีนบุรี – 
ฉะเชิงเทรา ในท�องท่ีเขตมีนบุรี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และอําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท�องท่ี
แขวงศาลเจ�าพ)อเสือ แขวงบวรนิเวศ และแขวงเสาชิงช�า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท�องท่ี
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๕. พระราชบัญญัติสงเคราะหBผู�ประสบภัยเนื่องจากการช)วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติหรือการปฏิบัติตามหน�าท่ีมนุษยธรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๖. พระราชบัญญัติส)งเสริมการฝkกวิชาทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดชัยสงคราม ตําบลลาดหลวง อําเภอเมือง
อ)างทอง จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดโบสถB ตําบลบางกระทุ)ม อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดใบบัว ตําบลบางกระทุ)ม อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดอัมพวา ตําบลบางหลวงโดด อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรีเฉพาะท่ีเก่ียวกับ
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการส)งเสริมเยาวชนแห)งชาติ ไปเป6นของสํานักงาน
เยาวชนแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
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๑๗๗

๔๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลสะเตงนอก 
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ให�แก) นายจ�องเกาะหิ้น  แซ)จ�อง พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆBวัดตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง ให�แก)นายจัด  ฤทธิเดช พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑBน้ํามันซ่ึงทําใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนตB พุทธศักราช ๒๔๗๓ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๕. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนตB พุทธศักราช ๒๔๗๓ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๖. พระราชกําหนดแก�ไขและป/องกันภาวะการณBขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 

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

๘. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๑๗๒๕๑๗  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 

 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. ประกาศเลิกใช�กฎอัยการศึกในบางจังหวัด 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหBเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหB พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๗. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๘. พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู�สําเร็จวิชาการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒ ลงวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
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๑๗๙

๑๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๖ ลงวันท่ี ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๓ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม 
๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๙)  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดแก�ไขและป/องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติควบคุมการเช)านา พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๒๕. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๒๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

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

๒๙. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๐. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีเครื่องด่ืม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๑. พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยBแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ 

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

๓๓. พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพทB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติป/องกันการค�ากําไรเกินควร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๑๗ 

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

๓๘. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓๙. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๔๒. พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของหัวหน�าคณะปฏิวัติ ท่ี ๓๖/๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๔. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙ ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
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๔๕. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๙ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๐ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๘. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๔๙. พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๐. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

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

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

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

๕๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลโพนางดําตก อําเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลลําพาน อําเภอเมืองกาฬสินธุB 
จังหวัดกาฬสินธุB พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕๙. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๐. พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ)งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๑. พระราชบัญญัติองคBการโทรศัพทBแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๒. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกระสุนป[น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธป[น 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของสํานักงานเยาวชนแห)งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  
ไปเป6นของสํานักงานส)งเสริมเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๖. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป6นของ
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๘. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีแขวงทุ)งมหาเมฆ 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ให�แก)การเคหะแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
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๖๙. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆBวัดศรีดอก ตําบลหัวฝาย อําเภอสูงเม)น จังหวัดแพร) ให�แก)
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๗๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดประสาท ตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหBบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๗๑. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ี กิจการ ทรัพยBสิน หนี้ ข�าราชการ ลูกจ�าง และเงิน
งบประมาณของกรมการแพทยBและอนามัย และกรมส)งเสริมสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข ไปเป6นของสํานักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทยB กรมควบคุมโรคติดต)อ 
กรมอนามัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๑๗ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๑๘๒๕๑๘  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย แก�ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. ประกาศเลิกใช�กฎอัยการศึกในบางจังหวัด 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหBการทําสวนยาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒. พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑBเก่ียวกับการจ)ายเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ)าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓. พระราชบัญญัติการขนส)ง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔. พระราชบัญญัติการค�ากับประเทศท่ีประกอบการค�าโดยรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖. พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๗. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๘. พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการอบรมและฝkกอาชีพบุคคลบางประเภท  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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๑๘. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข�าราชการฝXายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๒. พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหน)งและประโยชนBตอบแทนอย)างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร หรือกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝXายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๗. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๘. พระราชบัญญัติปXาไม� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๙. พระราชบัญญัติปุjย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๐. พระราชบัญญัติพันธุBพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๑. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว)าด�วยการห�ามนําเข�าและจําหน)ายและการผ)อนผันให�
จําหน)ายซ่ึงสินค�าท่ีผลิตหรือมีกําเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๒. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๙ ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๔. พระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๕. พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๖. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๗. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓๘. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๑. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธB พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๒. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๓. พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๔. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต)อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยการอบรมและฝkกอาชีพบุคคลบางประเภท พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๖. พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๗. พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงแผ)นดิน สายบ�านไผ)
มหาสารคาม – ร�อยเอ็ด – อุบลราชธานี ในท�องท่ีอําเภอบ�านไผ) จังหวัดขอนแก)น 
อําเภอบรบือ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองร�อยเอ็ด อําเภอ
ธวัชบุรีและอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด อําเภอเมืองยโสธร อําเภอคําเข่ือนแก�ว จังหวัด
ยโสธร และอําเภอเข่ืองใน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔๙. พระราชบัญญัติส)งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๐. พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๒. พระราชบัญญัติหมู)บ�านอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๓. พระราชบัญญัติอนุญาตให�รัฐบาลจ)ายเงินไปพลางก)อน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๔. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกระสุนป[น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ป[น (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไปเป6นของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขและป/องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๑๙๒๕๑๙  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓. พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๔. พระราชบัญญัติกู�เงินเพ่ือการป/องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายนพ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๓ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๘)  
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดแก�ไขและป/องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๔. พระราชบัญญัติครู (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๕. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณBการเกษตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
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๑๙. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�กระทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศ เม่ือวันท่ี ๖ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๐. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติผู�อํานวยการรักษาความสงบเรียบร�อยภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๒. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการค�ากับประเทศท่ีประกอบการค�าโดยรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว)างเวลาประกาศใช�กฎอัยการศึก 
ตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการการเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยการดํารงตําแหน)งข�าราชการการเมืองบางตําแหน)ง พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยการปฏิบัติต)ออากาศยานท่ีกระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓๐. พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๕ แห)งประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB ท่ีได�
ตรวจชําระใหม) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓๑. พระราชบัญญัติให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินจากต)างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดมกุฎกษัตริยาราม แขวงบางขุนพรหม 
กรุงเทพมหานคร ให�แก)กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของสํานักงานส)งเสริมเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเป6นส)วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๒๐๒๕๒๐  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนด แก�ไขและป/องกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๖. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอทุ)งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพ)งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๓. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๔. พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๕. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�กระทําการยึดอํานาจการปกครองแผ)นดิน เม่ือวันท่ี  
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๖. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�กระทําการอันเป6นความผิดต)อความม่ันคงของรัฐ 
ภายในราชอาณาจักรระหว)าง วันท่ี ๒๕ และวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๗. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๘. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๙. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค)าภาคหลวงแร) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๑. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๓. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๑๘๘

๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการการเมือง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๖. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๗. พระราชบัญญัติราชทัณฑB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒๙. พระราชบัญญัติวิศวกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลท)าน้ําอ�อย อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรคB พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัดสายน)าน – ปGว –  
ทุ)งช�าง – งอบ – ปอน – บ�านน้ําเลียง –สบป[น – ห�วยโกrน – เขตแดนเชียงเงินตอนน)าน – 
ปGว ในท�องท่ีอําเภอเมืองน)าน จังหวัดน)าน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินสายกรุงเทพฯ – ตราด 
ตอนบางละมุง – ระยอง ในท�องท่ีอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอําเภอบ�านค)าย 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินสายพระประแดง – 
สําโรง – บางปะอิน - อยุธยา – สิงหBบุรี – ชัยนาท – บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข 
๑ (พยุหะคีรี) ตอนอําเภอเมืองชัยนาท – พยุหะคีรี ในท�องท่ีอําเภอเมืองชัยนาท อําเภอ
มโนรมยB จังหวัดชัยนาท และอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรคB และสายกรุงเทพฯ – 
วังน�อย – สระบุรี – โคกสําโรง – ลพบุรี – ชัยนาท – นครสวรรคB – กําแพงเพชร – ตาก – 
ลําปาง – เชียงราย – ตอนพยุหะคีรี - นครสวรรคB ในท�องท่ีอําเภอพยุหะคีรี อําเภอโกรก
พระ อําเภอเมืองนครสวรรคB จังหวัดนครสวรรคB พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินสายสีค้ิว – ชัยภูมิ – 
ชุมแพ – เลย – เชียงคาน ตอนชัยภูมิ – ชุมแพ ในท�องท่ีอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอคอน
สวรรคB อําเภอแก)งคล�อ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก)น 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงในท�องท่ีแขวงบางยี่
เรือ เขตธนบุรี แขวงคลองต�นไทร และแขวงบางลําพูล)าง เขตคลองสาน แขวงบางรัก 
เขตบางรัก และแขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงแผ)นดินสาย
กรุงเทพฯ – สมุทรปราการ – บางปะกง – ชลบุรี – ระยอง – จันทบุรี - ตราด ตอน 
ศรีราชา - สัตหีบ ในท�องท่ีอําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุงและอําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๗. พระราชบัญญัติส)งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๘. พระราชบัญญัติให�นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช�บังคับในศาลจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไปเป6นของวิทยาลัยเทคโนโลยี่และอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๑๘๙

๔๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีแขวงบุคคโล  
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให�แก)องคBการคลังสินค�า พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๒. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๐ ) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๓. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๑ ) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๔. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๑๙๐

พพ..ศศ. . ๒๕๒๑๒๕๒๑  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินอากาศไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒. พระราชบัญญัติการทํางานของคนต)างด�าว พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓. พระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔. พระราชบัญญัติการป̀โตรเลียมแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าฝXายผลิตแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๑ ลงวันท่ี  
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๙)  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติครู (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู�กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๙. พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๐. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�ซ่ึงกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB ระหว)างวันท่ี ๔ ถึงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๒. พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๓. พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก)น พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการการเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๖. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓๗. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๐. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๑. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยความผิดบางประการต)อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๓. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลทุ)งสุขลา อําเภอศรีราชา และ
ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลทุ)งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลแม)เหียะ และตําบลสุเทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลหลักแก�ว อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ)างทอง พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัด สายบุรีรัมยB -  
พุทไธสง ในท�องท่ีอําเภอเมืองบุรีรัมยB อําเภอคูเมือง และอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยB 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัด สายพัทลุง -  
ควนขนุน - ปากคลอง ในท�องท่ีอําเภอเมืองพัทลุง และอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัด สายสุพรรณบุรี - 
ชัยนาท ในท�องท่ีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันตB อําเภอสามชุก อําเภอ 
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เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอหันคา อําเภอสรรคบุรี อําเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายบางปะอิน - 
นครสวรรคB ตอนบางปะอิน - สรรพยา ในท�องท่ีอําเภอบางปะอิน อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา อําเภออุทัย อําเภอนครหลวง อําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอเมืองอ)างทอง อําเภอไชโย จังหวัดอ)างทอง อําเภอ 
พรหมบุรี อําเภอสิงหBบุรี อําเภออินทรBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี อําเภอท)าวุ�ง จังหวัดลพบุรี  
และอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายอ�อมเมืองชลบุรี 
ในท�องท่ีอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท�องท่ี
แขวงห�วยขวาง แขวงบางกะป̀ เขตห�วยขวาง และแขวงหัวหมาก เขตบางกะป̀ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๕. พระราชบัญญัติส)งเสริมการฝkกวิชาทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๕๖. พระราชบัญญัติส)งเสริมการพาณิชยBนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๗. พระราชบัญญัติส)งเสริมและประสานงานเยาวชนแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๘. พระราชบัญญัติส)งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๙. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๐. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๑. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๖๒. พระราชบัญญัติเหรียญกล�าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๓. พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๔. พระราชบัญญัติองครักษB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๕. พระราชบัญญัติอนุญาตให�รัฐบาลจ)ายเงินไปพลางก)อน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดราชธานี ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย ให�แก)เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไปเป6นของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของส)วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการไป
เป6นของสํานักงานคณะกรรมการส)งเสริมและประสานงานเยาวชนแห)งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๑ 



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๑๙๓

๖๙. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข ไปเป6นของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๗๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลบุ)ง อําเภอ
อํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ให�แก)คุณหญิงตุ)น  โกศัลวิตร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องด่ืม พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑBน้ํามันซ่ึงทําใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุน
การเงินและธนาคารระหว)างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๗. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติให�อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบาง
ประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว)างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๘. พระราชกําหนดถอนคืนเหรียญกษาปณBชนิดทองขาวราคาห�าบาท ลักษณะเก�าเหลี่ยม 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๙. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๐. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๒. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๖) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๒๒๒๕๒๒  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ)นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔. พระราชบัญญัติการท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕. พระราชบัญญัติการท)าอากาศยานแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยB และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรB 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๙. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก)อสร�าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๐. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติการประปาส)วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติการพลังงานแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติการส)งออกไปนอกและการนําเข�ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค�า  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินค�าและป/องกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๓๗ ลง
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๖ ลงวันท่ี ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๑๙๕

๒๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๙. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๐. พระราชบัญญัติคนเข�าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๒. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของประชาคมยุโรป และสํานักงาน
คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๓. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานขององคBการโทรคมนาคมแห)งเอเชียและแปซิฟ̀ก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๔. พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๗. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๘. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู)บ�านอาสาพัฒนาและป/องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๑. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๒. พระราชบัญญัติเทคโนโลยี่การเกษตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๔๓. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๔. พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๕. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๖. พระราชบัญญัติป/องกันการกระทําอันเป6นคอมมิวนิสตB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๗. พระราชบัญญัติป/องกันภัยฝXายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๘. พระราชบัญญัติป/องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔๙. พระราชบัญญัติปXาไม� (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๐. พระราชบัญญัติปXาสงวนแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๑. พระราชบัญญัติป̀โตรเลียม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค)าภาคหลวงแร) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๔. พระราชบัญญัติภาษีเงินได�ป`โตรเลียม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๑๙๖

๕๖. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑBอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๗. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑBอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๘. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๙. พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๒๒ ลงวันท่ี  
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๐. พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๔ ลงวันท่ี  
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๑. พระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖๒. พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๓. พระราชบัญญัติรถยนตB พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๕. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๗. พระราชบัญญัติราชทัณฑB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๘. พระราชบัญญัติแร) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖๙. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยการปฏิบัติต)ออากาศยานท่ีกระทําผิดกฎหมาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 

๗๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยการส)งผู�ร�ายข�ามแดนระหว)างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๒. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๓. พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

๗๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางพิเศษ สายดินแดง - ท)าเรือ ใน
ท�องท่ีเขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตพระโขนง และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

๗๕. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๖. พระราชบัญญัติส)งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๗. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล�า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๘. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี่แห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗๙. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒  
๘๐. พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๑. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๒. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๑๙๗

๘๓. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกระสุนป[น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ป[น (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๔. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินของจุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัยให�แก)สภากาชาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดจันทนาราม ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี ให�แก)นายปลื้ม  ปุณศรี พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริการบางส)วนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไปเป6นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของกรมวิทยาศาสตรB กระทรวงอุตสาหกรรม
ไปเป6นของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑBอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

๘๙. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของสํานักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย 
ไปเป6นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๙๐. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตร
และสหกรณBกระทรวงพาณิชยB กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

๙๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลบางปลาสร�อย
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให�แก)ธนาคารกรุงเทพจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๙๒. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ
เรื่องราวร�องทุกขBในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรีไปเป6นของ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑBน้ํามันซ่ึงทําใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑBน้ํามันซ่ึงทําใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. พระราชกําหนดจัดสรรเงินภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑBน้ํามันซ่ึงทําในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๘) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๑๙๘

พพ..ศศ. . ๒๕๒๓๒๕๒๓  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๔. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๕. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๖. พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู�สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๑ ลง
วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติคนเข�าเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติครู (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๔. พระราชบัญญัติเครื่องแบบผู�พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณพ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหน)งและประโยชนBตอบแทนอย)างอ่ืนของตุลาการ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให�กู�ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๐. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๒. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๘. พระราชบัญญัติราชทัณฑB (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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๑๙๙

๒๙. พระราชบัญญัติโรคติดต)อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท�องท่ี
แขวงยานนาวา แขวงวัดพระยาไกร และแขวงทุ)งวัดดอน เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีแขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓๒. พระราชบัญญัติให�นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช�บังคับในศาลจังหวัด  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององคBการบริหารส)วนจังหวัด
และโรงเรียนประถมศึกษา ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป6นของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห)งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 

พระพระราชกําหนดราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดการป̀โตรเลียมแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องด่ืม พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๕. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๖. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๗. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๘. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๙. พระราชกําหนดอนุญาตให�รัฐบาลจ)ายเงินไปพลางก)อน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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๒๐๐

พพ..ศศ. . ๒๕๒๔๒๕๒๔  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเช)าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก)อสร�าง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓. พระราชบัญญัติการรถไฟแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก�ผู�ก)อความไม)สงบเพ่ือยึด
อํานาจการปกครองแผ)นดิน ระหว)างวันท่ี ๓๑ มีนาคม ถึงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๕. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานขององคBการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว)าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๗. พระราชบัญญัติชดเชยค)าภาษีอากรสินค�าส)งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๘. พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให�กู�ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๙. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑBน้ํามัน ซ่ึงทําในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๑. พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีแขวงตลาดบางเขน และแขวงสายใหม) 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลอาเนาะรู อําเภอเมืองปGตตานี 
จังหวัดปGตตานี พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัด สายเขาช)องพราน-วัด
เฉลิมอาสนB-เพชรเกษม ตอนอ�อมเมืองโพธาราม ในท�องท่ีอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัด สายท)าแพ-ท)าศาลา- สิ
ชล-ขนอม ตอนท)าศาลา-สิชล ในท�องท่ีอําเภอท)าศาลาและอําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัด สายนครศรีธรรมราช-
เชียรใหญ)-หัวไทร-ระโนด ตอนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ)-หัวไทร ในท�องท่ีอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อําเภอร)อนพิบูลยB อําเภอเชียรใหญ)และอําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัด สายแยกจากทางหลวง
แผ)นดิน สายกรุงเทพฯ-วังน�อย-สระบุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-นครสวรรคB-กําแพงเพชร-ตาก-
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ลําปาง-เชียงราย เข�าอําเภอบรรพตพิสัย ในท�องท่ีอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรคB 
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายชุมพร-หลังสวน-สุ
ราษฎรBธานี-ทุ)งสง-พัทลุง ตอนทุ)งสง-ร)อนพิบูลยB ในท�องท่ีอําเภอทุ)งสง และอําเภอร)อน
พิบูลยB จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายแยกถนนจรัญ
สนิทวงศB (แยกสะพานสมเด็จพระป̀aนเกล�า)-บางกอกน�อย ทางหลวงพิเศษ สายบางกอก
น�อย-นครชัยศรีและทางหลวงแผ)นดินสายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๔-นครชัยศรี 
ในท�องท่ีเขตบางกอกน�อย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และอําเภอสามพราน อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายแยกถนนจรัญ
สนิทวงศB (แยกสะพานกรุงธนฯ)-บรรจบทางหลวงพิเศษ สายบางกอกน�อย-นครชัยศรี ใน
ท�องท่ีเขตบางกอกน�อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาลในท�องท่ี
ตําบลท)าหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงแผ)นดิน สาย
กาฬสินธุB-ร�อยเอ็ด-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-สุรินทรB-ปราสาท-ช)องจอม ตอนกาฬสินธุB-
กมลาไสย-ร�อยเอ็ด ในท�องท่ีอําเภอเมืองกาฬสินธุB อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุB และ
อําเภอเมืองร�อยเอ็ด จังหวัดร�อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงแผ)นดิน สายแยก
ทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๔-บ�านโปXง-กาญจนบุรี-ลาดหญ�า-ไทรโยค-ทองผาภูมิ-สังขละ
บุรี-เจดียBสามองคB ตอนลาดหญ�า-ไทรโยค-ทองผาภูมิ ในท�องท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
อําเภอไทรโยค และอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๕. พระราชบัญญัติสหกรณB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๖. พระราชบัญญัติให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินจากรัฐบาลต)างประเทศ เพ่ือจัดซ้ือ
ยุทโธปกรณBทางทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดดอนกลาง ตําบลพระแก�ว อําเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดราษฎรBบรรจง ตําบลลําตาเสา อําเภอวัง
น�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔๔ 

๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดลาดทราย ตําบลลําไทร อําเภอวังน�อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดยเฉพาะ ในท�องท่ีตําบลยางหวาย อําเภอคอนสวรรคB จังหวัด
ชัยภูมิ ให�แก) นายลี  ผลประเสริฐ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดยเฉพาะ ในท�องท่ีแขวงอนุสาวรียB เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ให�แก)กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดโพธิ์ลังกา ตําบลบางกระบือ อําเภอเมืองสิงหBบุรี จังหวัด
สิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓. พระราชกําหนดควบคุมสินค�าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๔. พระราชกําหนดจัดสรรเงินภาษีซีเมนตBซ่ึงทําในพระราชอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๕. พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก)ผู�ก)อความไม)สงบเพ่ือยึดอํานาจการปกครองแผ)นดิน
ระหว)างวันท่ี ๓๑ มีนาคม ถึงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๖. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๔๑) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๗. พระราชกําหนดภาษีซีเมนตBซ่ึงทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๒๕๒๕๒๕  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๓. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๓๗  
ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๔๒ ลง
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวB พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตวB พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติต้ังจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณBการเกษตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติปXาไม� (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรเป6นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม)โจ� พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๒๑ ลงวันท่ี ๑๒ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๖. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลคอหงสB อําเภอหาดใหญ) จังหวัด
สงขลา พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวง
แผ)นดินหมายเลข ๑๒-บ�านลาด-บ�านเบิก-บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๑๑ 
(อําเภอท)าวุ�ง) ตอนบ�านเบิก-บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๑๑ (อําเภอท)าวุ�ง) ใน
ท�องท่ีอําเภอท)าวุ�ง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงแผ)นดินสายวังสะ
พุง-อุดรธานี ในท�องท่ีอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และอําเภอนากลาง อําเภอ
หนองบัวลําภู อําเภอหนองวัวซอ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงแผ)นดินสาย
กรุงเทพฯ-วังน�อย-สระบุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-นครสวรรคB-กําแพงเพชร-ตาก-ลําปาง-
เชียงราย ตอนดอนเมือง-สระบุรี ในท�องท่ีเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อําเภอลําลูกกา 
อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อําเภอบางปะอิน อําเภอวังน�อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอหนองแค อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 
๒๕๒๕ 

๓๒. พระราชบัญญัติส)งเสริมกิจการฮัจยB พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๓๓. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 
๒๕๒๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทรB ๒๐๐ ป] พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๖. พระราชบัญญัติให�อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย)างทางทะเล 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโบสถB ตําบลมหาราช อําเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดสถิตยBวัฒนาราม ตําบลบางกระบือ อําเภอเมือง
สิงหBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดราษฎรBบูรณะ ตําบลสรรพยา อําเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดหัวสําโรง ตําบลหัวสําโรง อําเภอบางคล�า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดโคกจันทนB ตําบลโพนางดําตก อําเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดสวนลําใย ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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www.krisdika.go.th 
www.lawreform.go.th 

๒๐๕

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๕. พระราชกําหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของท่ีดินท่ีกําหนดไว�สําหรับการประเมิน
ภาษีบํารุงท�องท่ี ประจําป] พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๖. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๔๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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๒๐๖

พพ..ศศ. . ๒๕๒๖๒๕๒๖  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒. พระราชบัญญัติการรื้อฟ[nนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๕. พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๗. พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหน)งและประโยชนBตอบแทนอย)างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๙. พระราชบัญญัติถอนสภาพท่ีดินอันเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินสําหรับพลเมืองใช�
ร)วมกันในท�องท่ีตําบลฝายแก�ว อําเภอเมืองน)าน จังหวัดน)าน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๑๒. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติยกโทษและทัณฑBให�แก)ทหารกองประจําการซ่ึงขาดหรือหนีราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติยกเว�นค)าธรรมเนียมบางประเภทให�แก)ผู�ได�รับพระราชทานเหรียญกล�า
หาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติยกเว�นค)าธรรมเนียมบางประเภทให�แก)ผู�รับพระราชทานเหรียญ 
ชัยสมรภูมิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒๐. พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติล�างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทรB ๒๐๐ ป] พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลนครสวรรคBออก อําเภอเมือง
นครสวรรคB  จังหวัดนครสวรรคB พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบางมัญ อําเภอเมืองสิงหBบุรี 
จังหวัดสิงหBบุรี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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๒๐๗

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงเทศบาล สายรัชดาภิเษก  
ในท�องท่ีแขวงห�วยขวาง แขวงสามเสนนอก เขตห�วยขวาง และแขวงลาดยาว เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก  
ในท�องท่ีแขวงวัดท)าพระ เขตบางกอกใหญ) แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล เขตธนบุรี แขวง
คลองเตย เขตพระโขนง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง 
แขวงลาดยาว เขตบางเขน และแขวงบางซ่ือ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงพิเศษ สายพระประแดง- 
บางแค-ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ตอนตลิ่งชัน-บางบัวทอง ในท�องท่ีเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ) อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท�องท่ี
แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตําบลธาตุเชิงชุม 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให�แก)เทศบาลเมืองสกลนคร พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดยเฉพาะ ในท�องท่ีตําบลเข่ือนอุบลรัตนB อําเภออุบลรัตนB จังหวัด
ขอนแก)น ให�แก)การไฟฟ/าฝXายผลิต แห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการทรัพยBสิน สิทธิ หนี้ และเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
ในส)วนท่ีเก่ียวกับงานประปาของเขตบางเขน และเขตบางกะป̀ไปเป6นของการประปา
นครหลวง พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการในส)วนท่ีเก่ียวกับท)าเรือพาณิชยBสัตหีบของกองทัพเรือ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม และของสํานักปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม ไปเป6นของการท)าเรือแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของกรมประชาสงเคราะหB 
กระทรวงมหาดไทยไปเป6นของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ไปเป6นของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีแขวงคลองจั่น เขต
บางกะป̀ กรุงเทพมหานคร ให�แก)การเคหะแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลหนองหอย 
อําเภอเมืองเชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม) ให�แก)การเคหะแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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๒๐๘

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยB
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรB พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร) พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๕. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๔๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๖. พระราชกําหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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๒๐๙

พพ..ศศ. . ๒๕๒๗๒๕๒๗  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร)วมมือระหว)างประเทศในการดําเนินการตามคํา

พิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าฝXายผลิตแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓. พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู�สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยBแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๒๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยการส)งผู�ร�ายข�ามแดนระหว)างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ฟ̀ลิปป̀นสB พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยเอกสิทธิและความคุ�มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลห�วยโปXง และตําบลมาบตาพุด 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายเลี่ยงเมืองสระบุรี 
ในท�องท่ีอําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินสามแยกทางหลวง
แผ)นดินหมายเลข ๔-บ�านโปXง-กาญจนบุรี-ลาดหญ�า-ไทรโยค-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-เจดียB
สามองคB ตอนแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๔-(สามแยกสระกระเทียม)-บ�านโปXง-
กาญจนบุรี ในท�องท่ีอําเภอบ�านโปXง จังหวัดราชบุรี และอําเภอท)ามะกา อําเภอท)าม)วง 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
๔๐๑๕ สายบ�านตาล-ลานสะกา-ฉวาง ในท�องท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอ 
ลานสะกา และอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงแผ)นดิน สายบางบัว
ทอง-ลาดบัวหลวง-สุพรรณบุรี ในท�องท่ีอําเภอบางบัวทอง อําเภอปากเกร็ด อําเภอไทร
น�อย จังหวัดนนทบุรี อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี อําเภอลาดบัวหลวง อําเภอ
เสนา อําเภอบางซ�าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอบางปลาม�า อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๙. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๐. พระราชบัญญัติองคBการโทรศัพทBแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๑. พระราชบัญญัติอ�อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดเกตุ อําเภอท)าวุ�ง จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดเขาพระงาม ตําบลโคกกระเทียม อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดช�าง ตําบลศาลาลอย อําเภอท)าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดพระปฐมเจดียB ตําบลบ)อพลับ อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดพระยายัง ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดพินิจธรรมสาร ตําบลบางเสด็จ อําเภอปXา
โมก จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโพธิ์ศรี ตําบลมหาสวน อําเภอบ�านหม่ี 
จังหวัดลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดมุจรินทรB ตําบลบางลี่ อําเภอท)าวุ�ง จังหวัด
ลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดสะแก ตําบลข�าวเม)า อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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๔๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดสังขBกระจาย ตําบลบึงชําอ�อ อําเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธานี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดสีลาขันธB ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก)น ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดเสนาสนาราม ตําบลคลองสะแก อําเภอ 
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดเสนาสนาราม ตําบลบ)อโพง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโสมนัสวิหาร ตําบลคลองสี่ อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดสว)างภพ ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดหนองปลาดุก ตําบลบางลี่ อําเภอท)าวุ�ง จังหวัด
ลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนท่ีดิน ซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให�แก)การเคหะแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีแขวงสายไหม เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร ให�แก)กองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๕๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดตะกู ตําบลโพนางดําตก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๕๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดทุ)งสว)าง ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก)น 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดการกู�ยืมเงินท่ีเป6นการฉ�อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 
๒๔๘๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๕. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๒๘๒๕๒๘  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทยแก�ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘ 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒. พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู�ว)าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดควบคุมสินค�าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๗. พระราชบัญญัติข)าวกรองแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ�าหน�าท่ีส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ�มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติปXาสงวนแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต)อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภB พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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๒๑๓

๒๗. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารของกรมประมวลข)าวกลาง  
สํานักนายกรัฐมนตรีไปเป6นของสํานักข)าวกรองแห)งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยB พ.ศ. ๒๕๐๕ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยB
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรB พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห)งประเทศไทย พุทธศักราช 
๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร) พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๕. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๖. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๗. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๘. พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลัง ปรับโครงสร�างเงินกู�ต)างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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๒๑๔

พพ..ศศ. . ๒๕๒๙๒๕๒๙  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒. พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของท่ีดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ี 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลนาโฉง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบางโปรง ตําบลบางด�วน ตําบล
บางเมือง ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ ตําบลพลีใหญ) ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตําบลบางปะกอง อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตําบลนาปXา ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี ตําบลหนองซํ้าซาก อําเภอบ�าน
บึง จังหวัดชลบุรี และตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลหัวเขา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางพิเศษ สายบางนา – ท)าเรือ ใน
ท�องท่ีเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๔๖ สาย
แยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๔๐๘ – ชายทะเล ตอนแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข 
๔๐๗ (บ�านน้ํากระจาย) – บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๔๐๘ (บ�านทุ)งหวัง) ใน
ท�องท่ีอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๔๖ สาย
แยกทางหลวง แผ)นดินหมายเลข ๔๐๗ (บ�านน้ํากระจาย) – เกาะยอ – บรรจบทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๔๐๘๓ (บ�านเขาแดง) ในท�องท่ีอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 
๒๕๒๙ 

๑๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท�องท่ี
ตําบลเมืองใต� อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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๒๑๕

๑๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาลในท�องท่ี
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทรB จังหวัดสุรินทรB พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล�าพระนครเหนือ  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๑๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีแขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ของวัดบางน้ําผึ้งนอก ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ให�แก)วัดบุญรอดธรรมาราม แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลบางขาม อําเภอบ�านสร�าง 
จังหวัดปราจีนบุรี ของวัดหัวไทร ตําบลหัวไทร อําเภอบางคล�า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให�แก)
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลบ�านโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดชุมพลนิกายาราม ตําบลบ�านเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลลําตาเสา อําเภอวังน�อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของวัดสุวรรณราดาราม ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลลําตาเสา อําเภอวังน�อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของวัดบ�านสร�าง ตําบลบ�านสร�าง อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลสิบเอ็ดศอก อําเภอบ�านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ของวัดดอนทราย ตําบลดอนทราย อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ของวัดหนองฆ�อ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให�แก)กรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดบุปผาราม ตําบลริมใต� อําเภอแม)ริม จังหวัด
เชียงใหม) ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดยเฉพาะในท�องท่ีตําบลกาฬสินธุB อําเภอเมืองกาฬสินธุB ให�แก)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุB จังหวัดกาฬสินธุB พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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๒๑๖

๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดยเฉพาะ ในท�องท่ีตําบลบางขนาก อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ให�แก)นางพยงคB  เพ)งพินิจ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดไพรวัลยB ตําบลบ�านอิฐ อําเภอเมืองอ)างทอง 
จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดหนองฆ�อ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีอําเภอเมืองแพร)  
จังหวัดแพร) ให�แก)กรมการบินพาณิชยB พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีแขวงลําปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ให�แก)การนิคมอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลบางเตย อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ให�แก)วัดบางเตยกลาง พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ของวัดหนองฆ�อ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให�แก)กรมชลประทาน 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดเกษมประทีป ตําบลวัดเกาะสะท�อน อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดโคกมะม)วง ตําบลพร)อน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดโฆษิต ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดญาโณทัย ตําบลคอกกระบือ อําเภอปะนาเระ จังหวัด
ปGตตานี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดทรายมูล ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม)แตง จังหวัดเชียงใหม) 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดท�าวคําวัง ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม) 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดพระพุทธ ตําบลพร)อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดแม)กะ ตําบลแม)แตง อําเภอแม)แตง จังหวัดเชียงใหม) 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดลองลือบุญ ตําบลบ�านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร) 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดศรีมงคล ตําบลหาดอาสา อําเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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๒๑๗

๔๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดหนองเต)าคํา ตําบลเสือโฮก อําเภอเมืองชัยนาท  
จังหวัดชัยนาท ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดอรัญทวัน ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม) 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดอินทาราม ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดนาหว�า ตําบลฉาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให�แก) 
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔๙. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดปXาดาราภิรมยB ตําบลริมใต� อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดปXาเหมือด ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม)สาย จังหวัดเชียงราย 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดพิชัยธาราม ตําบลม)วงชุ)ม อําเภอท)าม)วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดม)วงชุ)ม ตําบลม)วงชุ)ม อําเภอท)าม)วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดยางนอน ตําบลยางนอน อําเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดหนองพังตรุ ตําบลพังตรุ อําเภอท)าม)วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆB วัดทุ)งกว�าง ตําบลบ�านหนุน อําเภอสอง จังหวัด
แพร) ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการขนส)งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๖. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนตรB พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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๒๑๘

พพ..ศศ. . ๒๕๓๐๒๕๓๐  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหBการทําสวนยาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓. พระราชบัญญัติการเกณฑBช)วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๖. พระราชบัญญัติการท)าอากาศยานแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗. พระราชบัญญัติการปฏิบัติการเพ่ือความร)วมมือระหว)างประเทศในการดําเนินการตามคํา

พิพากษาคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๙. พระราชบัญญัติการประปาส)วนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๐. พระราชบัญญัติการพลังงานแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติการไฟฟ/านครหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าฝXายผลิตแห)งประเทศไทย  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๓. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าส)วนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติการรถไฟแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๐ ลงวันท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๑๑)  
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๑. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุ โทรทัศนB พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๓. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑB พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรคB พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎรBธานี พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๒๑๙

๒๙. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๐. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวราชการพนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และ
พนักงานองคBการของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๒. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๓. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการทุจริต แลประพฤติมิชอบในวงราชการ  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๒ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๘. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓๙. พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๐. พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๑. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๒. พระราชบัญญัติรายได�ของเทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๓. พระราชบัญญัติรายได�สุขาภิบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๔. พระราชบัญญัติล�อเลื่อน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๕. พระราชบัญญัติล�างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๖. พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยB พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๙. พระราชบัญญัติว)าด�วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตป̀โตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๐. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนB (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางพิเศษสายดาวคะนอง – ท)าเรือ ใน
ท�องท่ีเขตบางขุนเทียน เขตราษฎรBบูรณะ และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๓๐ 

๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท�องท่ี
ตําบลคูหาสวรรคB อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๔. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๕. พระราชบัญญัติองคBการโทรศัพทBแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๖. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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๕๗. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกระสุนป[น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธป[น 
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีแขวงสมเด็จเจ�าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร ของวัดประยุรวงศาวาส เขตวัดกัลยาณB เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
ให�แก)กรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดกําแพง ตําบลบ�านชี อําเภอบ�านหม่ี จังหวัด
ลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดไก)เต้ีย ตําบลบ�านรุน อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดขนอนเหนือ ตําบลบ�านกรด อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดจันทาราม ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดชีปะขาว ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดตองปุ ตําบลบ)อโพง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดตาลานใต� ตําบลบ�านใหญ) อําเภอผักไห) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดตาลานเหนือ ตําบลตาลาน อําเภอผักไห) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดทําเลไทย ตําบลบ�านรุน อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดน�อยนอก ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให�แก)กรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๖๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดบพิตรพิมุข แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศB 
กรุงเทพมหานคร ให�แก)กรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดบ�านกลิ้ง ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดราย ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโรงช�าง ตําบลศาลาขาว อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดสระกะเทียม ตําบลสระกระเทียม อําเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดสีกุก ตําบลน้ําเต�า อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๗๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดเสนหา ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจ�าพระยา  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให�แก)กรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดธรรมโชติ ตําบลโรงเข� อําเภอบ�านแพร�ว  
จังหวัดสมุทรสาคร ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดนนทรียB ตําบลพุทเลา อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดประมุง ตําบลบ�านลี่ อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๐. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส)วนของกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทยไปเป6น
ของกรมการขนส)งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีอําเภอชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธB ให�แก)กรมการบินพาณิชยB  
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดเทวสังฆาราม ตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดศรีบุญเรือง ตําบลวังยาง อําเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดสิทธิบังคม ตําบลไร) อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆBวัดคุณานุสรณB ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม)ริม จังหวัด
เชียงใหม) ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆBวัดดอนไชย ตําบลแม)สา อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆBวัดท)าด)าน ตําบลหินต้ัง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๘. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดคลองขอม ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๘๙. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดทุ)งฟ/าฮ)าม ตําบลสันกลาง อําเภอสันปXาตอง จังหวัดเชียงใหม) 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๙๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดธรรมจริยา ตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๙๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดปXานิโรธมรรคาลัย ตําบลพอกน�อย อําเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๙๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดรังแร�ง ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม) ให�แก)
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๙๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดศรีสมพร ตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๓๑๒๕๓๑  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู�ว)าราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยB พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓. พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหน)งและประโยชนBตอบแทนอย)างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�ก)อความไม)สงบ เพ่ือยึดอํานาจการปกครองแผ)นดิน
ระหว)างวันท่ี ๘ และวันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๖. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑBอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๗. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการการเมือง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๘. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดแก�วศิลาราม ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดข)อยสังฆราช ตําบลหัวไผ) อําเภอเมือง
สิงหBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดจันทาราม ตําบลบ�านทาน อําเภอบ�านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดแจ�ง ตําบลพิตเทียน อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดท)าสุทธาวาส ตําบลบางเสด็จ อําเภอปXาโมก 
จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดบางกระเบา ตําบลบางกระเบา อําเภอบ�าน
สร�าง จังหวัดปราจีนบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโบสถBสายทอง ตําบลสายทอง อําเภอปXาโมก 
จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดประทุมบูชา ตําบลบ�านทาม อําเภอ 
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
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๒๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโพธิ์ทอง ตําบลบ�านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดสระแก�ว ตําบลบางเสด็จ อําเภอปXาโมก 
จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดสามเกลียว ตําบลหัวไผ) อําเภอเมืองสิงหBบุรี 
จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลจอมทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ของวัดปXาเลไลยกB ตําบลบ�านกร)าง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลบ�านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี ของวัดใหม)กรงทอง ตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลบ�านนา อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของวัดรุ�ง ตําบลบ�านรี เมืองอ)างทอง จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลบ�านอิฐ อําเภอเมืองอ)างทอง  
จังหวัดอ)างทอง ของวัดอ)างทอง ตําบลนางแก�ว อําเภอเมืองอ)างทอง จังหวัดอ)างทอง 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี ของวัดเนินมะขามป/อม ตําบลไร)หลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลห�วยโปXง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ของวัดมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ให�แก)การนิคมอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดยเฉพาะในท�องท่ีตําบลกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให�แก)
เทศบาลตําบลกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลจระแม อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให�แก)นางป/อง คุณคํา พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลท�ายบ�าน  
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให�แก)การเคหะแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดบางตาล)า ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดโพธิ์งาม ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดตํานาน ตําบลตํานาน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
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๓๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดท)าโพธิ์ ตําบลควนมะพร�าว อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดธาราสถิต ตําบลโคกชะงาย อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดไผ)ขาด ตําบลง้ิวราย อําเภออินทรBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดสามเกลียว ตําบลหัวไผ) อําเภอเมืองสิงหBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดสุทธาวาส ตําบลทับยา อําเภออินทรBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๓๒๒๕๓๒  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๒ 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗)  
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป] งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพ)งกรุงเทพใต� และศาลอาญากรุงเทพใต� พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอุทธรณBภาค พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�กระทําการอันเป6นความผิดต)อความม่ันคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว)าด�วยการป/องกัน
การกระทําอันเป6นคอมมิวนิสตB พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๓. พระราชบัญญัติป̀โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยี่และอาชีวศึกษาเป6นสถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติภาษีเงินได�ป`โตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๖. พระราชบัญญัติยกโทษและทัณฑBให�แก)ทหารกองประจําการซ่ึงขาดหรือหนีราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๗. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีแขวงหัวหมาก เขตบางกะป̀ แขวง 
สวนหลวง แขวงประเวศ เขตพระโขนง และแขวงคลองสองต�นนุ)น แขวงคลองประเวศ 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข 
๓๔๓ สายคลองตัน – ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๙. พระราชบัญญัติส)งเสริมกิจการฮัจยB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปXาไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๓๓๒๕๓๓  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป6นบุตรบุญธรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๒. พระราชบัญญัติกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในท�องท่ีตําบลบางภาษี ตําบล

บางเลน ตําบลคลองนกกระทุง ตําบลนราภิรมยB อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตําบล
ทวีวัฒนา ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน�อย ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง ตําบล
บ�านใหม) ตําบลแม)นาง ตําบลบางใหญ) ตําบลบางม)วง อําเภอบางใหญ) และตําบลบางคู
เวียง ตําบลปลายบาง ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓. พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู�สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของศูนยBฝkกอบรมการไปรษณียBแห)งเอเซียและ
แปซิฟ̀ก พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓  

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหน)งและประโยชนBตอบแทนอย)างอ่ืนของตุลาการ

รัฐธรรมนูญ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๔. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก)น 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. พระราชบัญญัติรับรองฐานะขององคBการยางธรรมชาติระหว)างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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๒๒๙

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีแขวงแสมดํา แขวงบางบอน  
แขวงบางขุนเทียน แขวงหลักสอง แขวงหนองแขม แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ  
แขวงบางไผ) เขตภาษีเจริญ และแขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรม แขวงบางระมาด  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือสร�างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๔๐ สายพระประแดง 
– บางบัวทอง ตอนบางขุนเทียน - ตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๔. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตวB พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลบึงชําอ�อ อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ของวัดสังขBกระจาย แขวงวัดท)าพระ เขตบางกอกใหญ) 
กรุงเทพมหานคร ให�แก)สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลศาลาครุ อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ของวัดบางบัวทอง และของวัดท)าอิฐ ตําบลท)าอิฐ อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ให�แก)สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิท่ีธรณีสงฆB วัดโคก ตําบลบางชะนี อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิท่ีธรณีสงฆB วัดท�องคุ�ง ตําบลบ�านชี อําเภอบ�านหม่ี จังหวัด
ลพบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิท่ีธรณีสงฆB วัดธรรมสังเวช ตําบลหัวไผ) อําเภอเมืองสิงหBบุรี 
จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลไทรน�อย อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนาสนาราม ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลบ�านใหม) อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนาสนาราม ตําบลหัวรอ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลโพธิ์ชัย อําเภออินทรBบุรี จังหวัด
สิงหBบุรี ของวัดธรรมสังเวช ตําบลหัวไผ) อําเภอเมืองสิงหBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลมหาพราหมณB อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนาสนาราม ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิท่ีธรณีสงฆBวัดกระแชง ตําบลกระแชง อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิท่ีธรณีสงฆBวัดสิงหBสุธาวาส ตําบลบ�านแป/ง อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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๒๓๐

๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดยเฉพาะในท�องท่ีตําบลหนองอ�อ อําเภอบ�านโปXง จังหวัดราชบุรี 
ให�แก)วัดหัวโปXง และท่ีธรณีสงฆB วัดหัวโปXงในท�องท่ีตําบลหนองอ�อ อําเภอบ�านโปXง 
จังหวัดราชบุรี ให�แก)กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิท่ีวัด วัดราษฎรBบํารุง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๘. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลหลุม อําเภอ
เมืองกาฬสินธุB จังหวัดกาฬสินธุB ให�แก)วัดปXาพุทธมงคล พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓๙. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลเมืองเดช  
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให�แก)วัดเมืองเดช พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆBวัดคุณานุสรณB ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม)ริม จังหวัด
เชียงใหม) ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆBวัดโพธิ์ชัย ตําบลหัวไผ) อําเภอเมืองสิงหBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆBวัดใหม)อรัญณิกกาวาส ตําบลบ�านอิฐ อําเภอเมืองอ)างทอง 
จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดศรีชมภู ตําบลสันโปXง อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) ให�แก)
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดศรีชลธาร ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) ให�แก)
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดสระฉัททันตB ตําบลสันโปXง อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๖. พระราชบัญญัติโอนวัด วัดธรรมสังเวช ตําบลหัวไผ) อําเภอเมืองสิงหBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๗. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารของสํานักงานประกันภัย กระทรวง
พาณิชยB ไปเป6นของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชยB และโอนอํานาจหน�าท่ี และ
กิจการบริหารของกรมพาณิชยBสัมพันธB กระทรวงพาณิชยB ไปเป6นของกรมส)งเสริมการ
ส)งออก กระทรวงพาณิชยB พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๔๘. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของกรมประชาสงเคราะหB 
กระทรวงมหาดไทยไปเป6นของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒. พระราชกําหนดป/องกันการใช�สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓. พระราชกําหนดยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๔๒ ลงวันท่ี  
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๓๔๒๕๓๔  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

๒. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒. พระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕. พระราชบัญญัติการท)าอากาศยานแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗. พระราชบัญญัติการป̀โตรเลียม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘. พระราชบัญญัติการฟ[nนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติการเล)นแชรB พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑. พระราชบัญญัติกําหนดค)าธรรมเนียมการใช�ยานยนตB บนทางหลวงและสะพาน  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห)งชาติ ฉบับท่ี ๒๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธB พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกู�ยืมเงินท่ีเป6นการฉ�อโกงประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันต)อแห)งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจสากลสําหรับเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต� ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณBอันเป6นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุนาภรณB พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๒๕. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๖. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ)าหB พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๑. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๒. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได�ประเภทภาษีมูลค)าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให�แก)
ข�าราชการส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๓. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก)ผู�กระทําการยึดและควบคุมอํานาจการปกครองแผ)นดิน
เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธB พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๔. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย)อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๕. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินค�าเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย)อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๖. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๘. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการกระทําอันเป6นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๙. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๑. พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๒. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๕. พระราชบัญญัติไพ) (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๖. พระราชบัญญัติฟ[nนฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔๗. พระราชบัญญัติภาษีป/าย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๘. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๙. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๐. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู�กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๑. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗ ฉบับท่ี 
๑๙ และฉบับท่ี ๒๐ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธB พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๒. พระราชบัญญัติยกเว�นค)าธรรมเนียมบางประเภทให�แก)ผู�ได�รับพระราชทานเหรียญชัย
สมรภูมิ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๓. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๔. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๕๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๘. พระราชบัญญัติรายได�เทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕๙. พระราชบัญญัติรายได�สุขาภิบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๐. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๑. พระราชบัญญัติแร) (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๒. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๓. พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยการส)งผู�ร�ายข�ามแดนระหว)างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๖๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยความผิดทางวินัยของข�าราชการซ่ึงไปปฏิบัติหน�าท่ีในหน)วยงานท่ี
มิใช)ส)วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยความผิดอันเกิดจากการใช�เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๘. พระราชบัญญัติเวนคืนสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลภูมิ ตําบลห�วยเขน ตําบลวังตะกู 
ตําบลสํานักขุนเณร ตําบลวังง้ิว อําเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร และตําบลดงขุย อําเภอ
ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณB เพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๖๙ สายต)อเขต
เทศบาลเมืองบางมูลนาคควบคุม – ดงขุย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบ�านป/อม อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา ตําบลมหาพราหมณB ตําบลพระขาว ตําบลน้ําเต�า อําเภอบางบาล 
ตําบลนมโค ตําบลสามกอ ตําบลเจ�าเจ็ด อําเภอเสนา ตําบลแก�วฟ/า ตําบลบางซ�าย 
อําเภอบางซ�าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตําบลไผ)กองดัน ตําบลสาลี อําเภอบาง
ปลาม�า จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือสร�างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๖๓ สายอยุธยา – 
บ�านสาลี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี และตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือสร�างทางหลวง
แผ)นดิน หมายเลข ๓๔๕ สายสะพานนนทบุรี – บางบัวทอง พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๑. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๒. พระราชบัญญัติส)งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗๓. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๔. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๕. พระราชบัญญัติเสื้อครุยข�าราชการตุลาการและดะโตfะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๖. พระราชบัญญัติให�อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดบางอย)างทางทะเล  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๗. พระราชบัญญัติองคBกรร)วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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๗๘. พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีจัดวัดแหลมฉบัง ตําบลทุ)งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ให�แก)การท)าเรือแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลบางหลวง อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดบ�านขวาง ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลประจันตคาม อําเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรี ของวัดบางแขยง ตําบลโนนห�อม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB ในท�องท่ีตําบลหนองปรง อําเภอเขาย�อย 
จังหวัดเพชรบุรี ของวัดชี้สระอินทรB ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโฆสิตธาราม ตําบลน้ําตาล อําเภออินทรBบุรี 
จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดช)องลม ตําบลไผ)กองดิน อําเภอบางปลาม�า 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดดอนคลัง ตําบลดอนคลัง อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดบางบาล ตําบลบางบาล อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดบางปลาหมอ ตําบลน้ําเต�า อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโบสถB ตําบลบางบาล อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโบสถBวรดิตถB ตําบลปXาโมก อําเภอปXาโมก 
จังหวัดอ)างทอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดใบบัว ตําบลบ�านกระทุ)ม อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดพระยาญาติ ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโพธิ์เรียง ตําบลบ�านทาน อําเภอบ�านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดโพธิ์ศรี ตําบลอินทรBบุรี อําเภออินทรBบุรี 
จังหวัดสิงหBบุรี  ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดศรีมงคล ตําบลหน�าเมือง อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๒๓๕

๙๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดหนองกะพ�อ ตําบลทุ)งควายกิน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดหน�าต)างใน ตําบลท)าไม� อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ี ตําบลบางชะนี อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดถนน ตําบลโผงผาง อําเภอปXาโมก จังหวัดอ)างทอง 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ี ตําบลบ�านโพธิ์ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดอินทรBเกษม ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลกฤษณา อําเภอบางปลาม�า 
จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดมณีวรรณ ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม�า จังหวัด
สุพรรณบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลง้ิวราย อําเภออินทรBบุรี จังหวัด
สิงหBบุรี ของวัดโพธิ์ศรี ตําบลอินทรBบุรี อําเภออินทรBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ของวัดแก)นเหล็ก ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลน้ําตาล อําเภออินทรBบุรี จังหวัด
สิงหBบุรี ของวัดโพธิ์ศรี ตําบลอินทรBบุรี อําเภออินทรBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลบ�านแป/ง อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดนิเวศธรรมประวัติ ตําบลบ�านเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลโพธิ์ชัย อําเภออินทรBบุรี จังหวัด
สิงหBบุรี ของวัดธรรมสังเวช ตําบลหัวใฝX อําเภอเมืองสิงหBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี ให�แก)กรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ของวัดเสนหา ตําบลพระปฐมเจดียB อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBในท�องท่ีตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขาย�อย 
จังหวัดเพชรบุรี ของวัดแก)นเหล็ก ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆBวัดแหลมฉบัง ตําบลทุ)งสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ให�แก)การท)าเรือแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๒๓๖

๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดยเฉพาะในท�องท่ีตําบลตะโก อําเภอทุ)งตะโก จังหวัดชุมพร 
ให�แก)วัดเทพนิมิต ตําบลตะโก อําเภอทุ)งตะโก จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดธัญญารามราษฎรBบํารุง ตําบลอําแพง อําเภอบ�าน
แพ�ว จังหวัดสมุทรสาคร ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดบัวสุวรรณBประดิษฐB ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุม
แก�ว จังหวัดปทุมธานี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดปากน้ํา ตําบลแคออก อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดยวด ตําบลบ�านแพน อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดลอดช)อง ตําบลบ�านป/อม อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดสหราษฎรBบํารุง ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดหนองไก)ดํา ตําบลต�นมะพร�าว อําเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดหน�าต)างนอก ตําบลหน�าไม� อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดหน�าต)างใน ตําบลท)าไม� อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดหน�าพระเมรุราชิการาม ตําบลท)าวาสุกรี อําเภอ
เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๑๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดหัวโปXง ตําบลหนองอ�อ อําเภอบ�านโปXง จังหวัด
ราชบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดเก๋ียงคาเก)า ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม) ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดคร�อพนัน ตําบลท)าไม� อําเภอท)ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีธรณีสงฆB วัดพรหมประสิทธิ์ ตําบลบ�านนอก อําเภอปะนาเระ 
จังหวัดปGตตานี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดเก๋ียงคาเก)า ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม) ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดเจติยภูมิ ตําบลบ�านขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก)น 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดตะโหนด ตําบลหัวใฝX อําเภอเมืองสิงหBบุรี จังหวัดสิงหBบุรี 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๑๒๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดท�องบัว ตําบลกําแพงเซา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดบึงแก�ว ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก)น ให�แก)
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๘. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดแม)แพง ตําบลแม)ปGsง อําเภอพร�าว จังหวัดเชียงใหม) ให�แก)
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๒๙. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดศรีสําเภาวนาราม ตําบลพลา อําเภอบ�างฉาง จังหวัดระยอง 
ให�แก)กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๐. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดหนองตาเสือ ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธB ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดหัวเตย ตําบลดอนประดู) อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดใหม) ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดอัมพวันวิทยาราม ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี ให�แก)กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๔. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารของกรมการเมืองกับอํานาจหน�าท่ี
และกิจการบริหารบางส)วนของกรมเศรษฐกิจและของกรมสารนิเทศ กระทรวงการ
ต)างประเทศไปเป6นของกรมยุโรป กรมอเมริกาและแปซิฟ̀กใต� กรมเอเซียตะวันออก หรือ
กรมเอเซียใต� ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต)างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๕. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรมไปเป6นของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 

ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศ รสช ฉบับท่ี ๓๕ เรื่อง ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒. ประกาศ รสช ฉบับท่ี ๓๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 

๓. ประกาศ รสช ฉบับท่ี ๓๘ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว)าด�วยระเบียบข�าราชการ
ตํารวจ 

๔. ประกาศ รสช ฉบับท่ี ๓๙ เรื่อง ควรแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว)าด�วยจราจรทางบก 

๕. ประกาศ รสช ฉบับท่ี ๔๐ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคBการ
สื่อสารมวลชนแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๖. ประกาศ รสช ฉบับท่ี ๔๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ 
ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๗. ประกาศ รสช ฉบับท่ี ๔๘ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘  
ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๘. ประกาศ รสช ฉบับท่ี ๔๙ เรื่อง การแก�ไขกฎหมายว)าด�วยระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ 

๙. ประกาศ รสช ฉบับท่ี ๕๔ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธB พ.ศ. 
๒๕๑๘ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๓๕๒๕๓๕  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย แก�ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับท่ี ๑) 
๒. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย แก�ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับท่ี ๒) 
๓. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย แก�ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับท่ี ๓) 
๔. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย แก�ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับท่ี ๔) 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖. พระราชบัญญัติการท)าอากาศยานแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยBและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรB  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพยBและธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอรB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส)งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๒. พระราชบัญญัติการไฟฟ/านครหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าฝXายผลิตแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าส)วนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๕. พระราชบัญญัติการรถไฟแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติการส)งเสริมการอนุรักษBพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห�างหุ�นส)วนจดทะเบียน ห�างหุ�นส)วนจํากัด  
บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๑ ลงวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๑๑)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๘)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๐. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติคณะสงฆB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๒. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค�าของเก)า (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๓. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ)าสัตวBและจําหน)ายเนื้อสัตวB พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑBยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๕. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๖. พระราชบัญญัติความร)วมมือระหว)างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๗. พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๘. พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๙. พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม)สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๐. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๑. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ)าหB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๒. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอพล จังหวัดขอนแก)น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรBในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝXายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๖. พระราชบัญญัติช)างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๗. พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให�กู�ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๘. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๙. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณBการเกษตร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๐. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๑. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกB พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๒. พระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๓. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๔๑

๕๔. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวข�าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และ
พนักงานองคBการของรัฐ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๕. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑBสถานแห)งชาติ  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๖. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๗. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๓. พระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๔. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๕. พระราชบัญญัติพันธุBพืช (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณB พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๗. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑBอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๘. พระราชบัญญัติยกเว�นความผิดทางอาญาให�แก)ผู�นําอาวุธป[น เครื่องกระสุนป[น หรือวัตถุ

ระเบิดท่ีกฎหมายห�ามออกใบอนุญาต มามอบให�แก)ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๙. พระราชบัญญัติยกเว�นค)าธรรมเนียมบางประเภทให�แก)ทหารผ)านศึกนอกประจําการและ
ครอบครัวทหารผ)านศึกซ่ึงเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๐. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครู (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการตํารวจ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๕. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๖. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๘. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป6นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๙. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ�า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๐. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๑. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๒. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต)อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๓. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๔๒

๘๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยการให�เอกชนเข�าร)วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๕. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลนาดี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลปากข�าวสาร ตําบลโคกสว)าง  
ตําบลนาโฉง ตําบลปากเพรียว และตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพฯ – เชียงราย ตอนเลี่ยงเมืองสระบุรี 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๘๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางพิเศษสายแจ�งวัฒนะ – บางโคล) 
และสายพญาไท – ศรีนครินทรB ในท�องท่ีอําเภอปากเกร็ด อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบางซ่ือ เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห�วยขวาง เขตปทุมวัน 
เขตบางรัก เขตสาธร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๐. พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตวBปXา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๑. พระราชบัญญัติส)งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๒. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๓. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๔. พระราชบัญญัติสวนปXา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๕. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๖. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๗. พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๘. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๙. พระราชบัญญัติหลักทรัพยBและตลาดหลักทรัพยB พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๐. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๑. พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๑ แห)งประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB 
ท่ีได�ตรวจชําระใหม) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๒. พระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร)วมเพ่ือสินค�าโภคภัณฑB  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดก่ิงแก�ว ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ให�แก)กรมการบินพาณิชยB พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีธรณีสงฆB วัดลาดกระบัง ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ให�แก)กรมการบินพาณิชยB พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๔๓

๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีวัด วัดท)าช�าง ตําบลคลัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให�แก)มัสยิดซอลาหุดดีน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นท่ีสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลทุ)งสุขลา  
อําเภอศรีราชา และตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให�แก)การท)าเรือ 
แห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลหัวหิน อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธB ให�แก)สํานักงานทรัพยBสินส)วนพระมหากษัตริยB  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนท่ีวัด วัดหนองปรือ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ให�แก)กรมการบินพาณิชยB พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๙. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล�อมแห)งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรBเทคโนโลยีและการพลังงาน ไปเป6นของกรม
ควบคุมมลพิษ กรมส)งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม และสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล�อม กระทรวงวิทยาศาสตรB เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๐. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารของสํานักงานพลังงานแห)งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรBเทคโนโลยีและการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๑. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของกรมทะเบียนการค�า  
กระทรวงพาณิชยBและของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป6นของกรมทรัพยBสิน
ทางปGญญา กระทรวงพาณิชยB พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๒. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของกระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๓. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๔. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของสํานักงานส)งเสริมงาน
ตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไปเป6นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๕. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป6นของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห)งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ  

พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก)ผู�กระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว)างวันท่ี  

๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๓๖๒๕๓๖  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานขององคBการข)ายงานศูนยBเพาะเลี้ยงสัตวBน้ําแห)ง

เอเชียและแปซิฟ̀ก พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๖. พระราชบัญญัติต้ังจังหวัดสระแก�ว พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๗. พระราชบัญญัติต้ังจังหวัดหนองบัวลําพู พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๘. พระราชบัญญัติต้ังจังหวัดอํานาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๙. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส)งออกและนําเข�าแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๑๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติผู�อํานวยการรักษาความสงบเรียบร�อย
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลช�างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม) 
และตําบลดอนแก�ว อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข 
๑๐๗ สายต)อเขตเทศบาลนครเชียงใหม)ควบคุม – ฝาง ตอนจังหวัดเชียงใหม) – อําเภอ
แม)ริม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลเชียงรากใหม) อําเภอสามโคก 
ตําบลบางพูด อําเภอเมืองปทุมธานี และตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๒๑๔ สายแยกทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๓๔๗ – สถานีวิทยุคลองหลวง ตอนแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๔๗ – 
บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑ (บางขัน) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลตลิ่งงาม ตําบลหน�าเมือง และ
ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรBธานี เพ่ือสร�างทางทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๔๑๗๐ สายบ�านสระเกศ – บ�านหัวถนน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบ�านใหม) อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๐๖ สายต)อเขตกรุงเทพมหานคร 
ควบคุม - รังสิต ตอนบ�านกอนเดิง – บ�านดาบ (๑) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลปากช)อง และตําบลจันทึก อําเภอ
ปากช)อง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๒๔๗ 
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สายปากช)อง – บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๕ (จงโก) ตอนอําเภอปากช)อง – 
บ�านลําสมพุง พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลลิดล อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๔๐๙ สายนาเกตุ – ต)อเขตเทศบาลเมือง
ยะลา ควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลวานรนิวาส ตําบลขัวก)าย อําเภอ
นราธิวาส และตําบลวาใหญ) อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร เพ่ือสร�างทางหลวง
แผ)นดินหมายเลข ๒๓๐๗ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๒๒ (วานรนิวาส) – 
บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๙๔ (บ�านเซ่ือม) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๒๖ สายนครราชสีมา – 
อุบลราชธานี ตอนอําเภอเมืองนครราชสีมา – อําเภอจักราช พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลอ)างทอง ตําบลหน�าเมือง ตําบล
มะเร็ต ตําบลบ)อผุด และตําบลแม)น้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรBธานี เพ่ือสร�าง
ทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๔๑๖๙ สายรอบเกาะสมุย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีอําเภอแก)งคอย จังหวัดสระบุรี อําเภอ
บ�านนา อําเภอองครักษB จังหวัดนครนายก และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือสร�างทางรถไฟสายชุมทางแก)งคอย – คลองสิบเก�า พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๕. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลห�วยโปXง และ
ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให�แก)การนิคมอุตสาหกรรมแห)ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของกระทรวงมหาดไทยไป
เป6นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป6นของ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมไปเป6นของกรมราชองครักษB กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๓๗๒๕๓๗  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓. พระราชบัญญัติการเคหะแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔. พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๕. พระราชบัญญัติการป̀โตรเลียมแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๑) 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๘. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานขององคBการการค�าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยB พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอบัวใหญ) จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทรB พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอสว)างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดสระแก�ว พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ�มครองคนหางาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๕. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดกบินทรBบุรี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
และศาลจังหวัดอํานาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๑๕ ลงวันท่ี  
๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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๒๙. พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๐. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๑. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท)องท่ีตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพฯ – ตราด ตอนเลี่ยงเมือง
ระยองด�านตะวันตก พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลนาสนุ)น อําเภอศรีเทพ และตําบล
บ)อชัง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณB เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๒๗๕ 
สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๒ (น้ําดุก) ตอนแยกอําเภอศรีเทพ – บ�านทุ)งใหญ) 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท)องท่ีตําบลบางเตย ตําบลคลองควาย อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี และตําบลโคกช�าง ตําบลบ�านม�า ตําบลไม�ตรา ตําบลบางไทร 
ตําบลบางพลี ตําบลห)อหมก ตําบลช)างเหล็ก อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๑๑๑ สายปทุมธานี – เสนา ตอนอําเภอสามโคก 
- อําเภอเสนา พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลหนองควาย และตําบลบ�านปง 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม) เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน หมายเลข ๑๒๖๙ สายแยก
ทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๐๘ (หางดง) – สะเมิง พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๘. พระราชบัญญัติส)งเสริมการฝkกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓๙. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคBการบริหารส)วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔๐. พระราชบัญญัติสภาผู�ส)งสินค�าทางเรือแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดยเฉพาะ ในท�องท่ีตําบลบ�านบึง อําเภอบ�านบึง จังหวัดชลบุรี 
ให�แก)นางสาวสกล บุญถนอม และนางสาวองุ)น  เฮ�งตระกูล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยBของกรมทางหลวงซ่ึงได�มาตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน สายนครราชสีมา – 
ขอนแก)น – อุดรธานี – หนองคาย ในท�องท่ีอําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอจักราช 
อําเภอโนนสูง อําเภอคง อําเภอประทาย อําเภอบัวใหญ) จังหวัดนครราชสีมา อําเภอพล 
อําเภอบ�านไผ) อําเภอเมืองขอนแก)น อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก)น อําเภอกุมภวาป] 
อําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๙ ให�แก)เจ�าของเดิม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔๓. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารของสถาบันสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุขไปเป6นกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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๒๔๘

๔๔. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารของสํานักผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย ไปเป6นของกรมผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๓๘๒๕๓๘  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการท)าอากาศยานแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๓๘ 

๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๗. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน)ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๘. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอกันทรลักษณB จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการการเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครู (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการตํารวจ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยความผิดบางประการต)อการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีแขวงคลองประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลมิตรภาพ อําเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีค้ิว – เชียงคาน ตอนแยก
เข�าอําเภอสีค้ิว พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๗. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคBการบริหารส)วนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๘. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารของกรมการฝkกหัดครู 
กระทรวงศึกษาธิการไปเป6นของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓. พระราชบัญญัติการแสดงทรัพยBสินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภา 
ผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๑๖)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๙)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๗. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรBธานี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๑. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยBสินทางปGญญาและการค�าระหว)างประเทศและวิธี

พิจารณาคดีทรัพยBสินทางปGญญาและการค�าระหว)างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๒. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๔. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการค�าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม)โจ� พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ)นดินและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องท่ีให�ศาลพลเรือนเป6นศาลทหารในเวลาท่ีไม)ปกติและท่ี
ให�ศาลทหารพิจารณาคดีซ่ึงเก่ียวกับความผิดอันเป6นคอมมิวนิสตB พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๙. พระราชบัญญัติล�างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป] พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๒๕๒

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลแก)งเลิงจาน ตําบลท)าสองคอน
และตําบลเก้ิง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๒๑๓ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๘ (มหาสารคาม) – สกลนคร 
ตอนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลโคกเด่ือ อําเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรคB เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๐๐๔ สายสถานีรถไฟนครสวรรคB – 
ต)อเขตสุขาภิบาลซับสมอทอดควบคุมตอนสี่แยกไดตาล พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลท)าพ่ีเลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๔๓๑ สายทางแยก
เข�าสุพรรณบุรี ตอนแยกเข�าบ�านไผ)ขวาง - บ�านคันคู พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลท)าโรง อําเภอวิเชียรบุรี และตําบล
กันจุ อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณB เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๒๗๕ 
สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลย ๒๐๕ (ชัยบาดาล) – บรรจบทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๑๒ (น้ําดุก) ตอนอําเภอวิเชียรบุรี – บ�านเนินสะเดา พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลโพธิ์ชัยและตําบลหนองกอมเกาะ 
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒ สาย
สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ตอน กม. ๑๖๓+๐๐๐ – ต)อเขตแดนไทยลาว พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลสุเทพ ตําบลแม)เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม) และตําบลสันกลาง ตําบลทุ)งต�อม ตําบลยุหว)า อําเภอสันปXาตอง จังหวัด
เชียงใหม) เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๐๘ สายต)อทางเทศบาลนครเชียงใหม)
ควบคุม – ต)อเขตเทศบาลเมืองแม)ฮ)องสอนควบคุมตอนต)อทางเทศบาลนครเชียงใหม)
ควบคุม- อําเภอสันปXาตอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๓๕๖ สายเสิงสาง – โคกน�อยโนน
สมบูรณB ตอนอําเภอเสิงสาง – โนนสําราญ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลหนองบัวใหญ) ตําบลบ�านกอก 
ตําบลหนองบัวบาน อําเภอจัตุรัส และตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๑๗๐ สายแยกทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๒๐๑ (หนองบัวใหญ)) – หนองจาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลห�วยแก�ว อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๒๙๘ สายแยกทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ (บ�านใหม)) – บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๒๐๒ (หนองลาว) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ
อําเภอไทรน�อย อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ) อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๒๕๓

๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางพิเศษ สายแจ�งวัฒนะ – บางโคล) 
และสายพญาไท – ศรีนครินทรB ในท�องท่ีเขตราชเทวี เขตปทุมวัน และเขตห�วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๓. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
มงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๔. พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฏราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๒๕๔

พพ..ศศ. . ๒๕๔๐๒๕๔๐  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย 

 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒. พระราชบัญญัติการบริหารองคBกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓. พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู�สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖. พระราชบัญญัติข�อมูลข)าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๗. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๘. พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๙. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดทุ)งสง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๔. พระราชบัญญัติมาตรการในการป/องกันและปราบปรามการค�าหญิงและเด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๓๔ ลงวันท่ี  
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๖. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยการจัดหาอสังหาริมทรัพยBเพ่ือกิจการขนส)งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยข�อสัญญาท่ีไม)เป6นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๐. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลโกรกพระ ตําบลเนินกว�าว อําเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรคB และตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือสร�าง
ทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๓๑๙ สายโกรกพระ - ทัพทัน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๐๘๗ สายราชบุรี – เหมืองผาปกค�างคาว 
ตอนเลี่ยงเมืองจอมบึง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๒๕๕

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลในเมือง ตําบลเมืองเก)า และตําบล
บ�านหว�า อําเภอเมืองขอนแก)น จังหวัดขอนแก)น เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข 
๒๑๓๑ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒ (ขอนแก)น) – บรรจบทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๒๐๖๒ (เหล)านางาม) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบ�านยาง อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลม)วงหมู) อําเภอเมืองสิงหBบุรี 
จังหวัดสิงหBบุรี เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดิน หมายเลข ๓๒ สายบางปะอิน – พยุหะคีรี 
ตอนทางแยกต)างระดับอําเภอเมืองสิงหBบุรี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลมีชัยและตําบลหนองกอมเกาะ 
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพ่ือสร�างทางรถไฟสายหนองคาย – เวียงจันทนB 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลเมืองเก)า อําเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๒ สายตาก – ขอนแก)น ตอนเลี่ยง
อุทยานประวัติศาสตรBสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลวังชมภู อําเภอเมืองเพชรบูรณB 
จังหวัดเพชรบูรณB เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๑๓ สายวังชมภู – ต)อเขต
เทศบาลเมืองพิจิตรควบคุม ตอนสามแยกบ�านวังชมภู พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบ�านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพานทอง อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา อําเภอบางละ
มุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือสร�างทางรถไฟฉะเชิงเทรา – สัตหีบ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอ
บ�านฉาง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือสร�างทางรถไฟสายสัตหีบ – มาบตาพุด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางพิเศษสายบางซ่ือ – หัวลําโพง - พระ
โขนง และสายลาดพร�าว – สาธร ในท�องท่ีเขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๒. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๓. พระราชบัญญัติองคBการบริหารส)วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  
๓๔. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ)น พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดนเฉพาะ ในท�องท่ีตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม) 
จังหวัดหนองคาย ให�แก)วัดหินหมากเป/ง และโอนท่ีธรณีสงฆB วัดหินหมากเป/ง ในท�องท่ี
ตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม) จังหวัดหนองคาย ให�แก)กระทรวงการคลัง พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๒๕๖

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยB พ.ศ. ๒๕๐๕  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยB พ.ศ. ๒๕๐๕  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๕. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยB
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรB พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๖. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยB
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรB พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๗. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห)งประเทศไทย พุทธศักราช 
๒๔๘๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๘. พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยBเป6นหลักทรัพยB พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๙. พระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู)อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๐. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยBสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๒๕๗

พพ..ศศ. . ๒๕๔๑๒๕๔๑  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปe  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๒. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของคณะมนตรีความร)วมมือทางศุลกากร  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๓. พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๔. พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๖. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน)ง และประโยชนBตอบแทนอ่ืนของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกต้ัง 
ผู�ตรวจการแผ)นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป/องกันและปราบปราม
การทุจริตแห)งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ)นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๗. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑  

๑๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๙. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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๒๕๘

๒๓. พระราชบัญญัติภาษีเงินได�ป`โตรเลียม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก)น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม)ฟ/าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๙. พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ)นดิน ฉบับท่ี ๔๓ ลงวันท่ี 

๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๐. พระราชบัญญัติล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยการส)งผู�ร�ายข�ามแดนระหว)างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยเอกสิทธิและความคุ�มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลเกรียงไกร อําเภอเมืองนครสวรรคB 
และตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรคB เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๒๒๕ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑ (นครสวรรคB) – ชัยภูมิ ตอน
อําเภอเมืองนครสวรรคB - อําเภอชุมแสง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลข)วงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม) เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๐๘ สายต)อทางของเทศบาลนคร
เชียงใหม)ควบคุม – ต)อเขตเทศบาลเมืองแม)ฮ)องสอนควบคุมตอนอําเภอสันปXาตอง – 
อําเภอจอมทอง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลดอนศรีชุม ตําบลบ�านถํ้า ตําบล
บ�านป̀น และตําบลหนองหล)ม อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา เพ่ือขยายทางหลวง
แผ)นดินหมายเลข ๑๒๕๑ (ดอกคําใต�) – เชียงม)วน ตอนแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข 
๑๐๒๑ (อําเภอดอกคําใต�) – บ�านแม)พริก พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลเทพนคร ตําบลในเมือง และตําบล
นครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๒๕๙

หมายเลข ๑๑๕ สายกําแพงเพชร – พิจิตร ตอนทางสายแยกบ�านกิโลสอง – บรรจบทาง
หลวงแผ)นดินหมายเลข ๑ (บ�านทุ)งเศรษฐี) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบ�านเบิก อําเภอท)าวุ�ง จังหวัด
ลพบุรี เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๐๒๗ สายแยกทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๓๒ – บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๑๑ (ท)าวุ�ง) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลโพหัก อําเภอบางแพ ตําบลบัว
งาม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตําบลบ�านแพ�ว อําเภอบ�านแพ�ว จังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๒๓๖ สายแยกทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๓๒๕ (หัวโพ) - บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๐๙๗ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลยางชุมน�อย อําเภอยางชุมน�อย 
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๓๕๑ สายแยกทางหลวง
แผ)นดินหมายเลข ๒๐๘๓ (พลไว) – ยางชุมน�อย ตอนอําเภอค�อวัง – อําเภอยางชุมน�อย 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลสําโรงและตําบลกําแพง อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๒๖ สาย
นครราชสีมา – อุบลราชธานี ตอนบริเวณเข�าอําเภออุทุมพรพิสัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลเสือเฒ)า อําเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม และตําบลกระนวน ตําบลห�วยเตย ก่ิงอําเภอซําสูง อําเภอกระนวน ตําบล
หนองกุงใหญ) อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก)น เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข 
๒๑๕๒ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๙ (เชียงยืน) – ท)าคันโท ตอนอําเภอ
เชียงยืน - อําเภอกระนวน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๒๖ สายนครราชสีมา – 
อุบลราชธานี ตอนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลหนองผือ อําเภอเขมราฐ และ
ตําบลข�าวปุ/น อําเภอกุดข�าวปุ/น จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๒๒๓๒ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๒ (หนองผือ) – กุดข�าวปุ/น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลหัวช�าง อําเภออุทุมพรพิสัย และ
ตําบลเปuาะ อําเภอบึงบูรพB จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข 
๒๓๔๙ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๘๓ (หัวช�าง) – บึงบูรพB พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลหัวถนน อําเภอท)าตะโก จังหวัด
นครสวรรคB เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๑๔๕ สายแยกทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๑ (ตากฟ/า) – ท)าตะโก พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟ/า จังหวัด
นครสวรรคB เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๓๓๒๙ สายแยกทางหลวงแผ)นดิน
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๒๖๐

หมายเลข ๑ (ตาคลี) – บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๑๔๕ (ท)าตะโก) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

๕๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลวังสามัคคี อําเภอโพนทอง และ
ตําบลกกโพธิ์ ตําบลหนองพอก ตําบลรอบเมือง อําเภอหนองพอก จังหวัดร�อยเอ็ด เพ่ือ
สร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๑๓๖ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๔๖ 
(โพนทอง) – บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๑๒ (เลิงนกทา) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางพิเศษ สายรามอินทรา – อาจณรงคB 
ในท�องท่ีเขตลาดพร�าว เขตบ่ึงกุ)ม เขตบางกะป̀ เขตห�วยขวาง เขตสวนหลวง เขต
คลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕๙. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  
๖๐. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖๑. พระราชบัญญัติสถาบันส)งเสริมการสอนวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖๒. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลโพนทอง 
อําเภอเมืองกาฬสินธุB จังหวัดกาฬสินธุB ให�แก)นายเปรื่อง  ยลวิลาศ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖๓. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลสันทราย 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให�แก)การเคหะแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖๔. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการต)างประเทศไปเป6นของกรมการกงสุล กระทรวงการต)างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

๖๕. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรีไปเป6นของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห)ง
ประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยB พ.ศ. ๒๕๐๕  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยB 
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอรB พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยBสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖. พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยB พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๗. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๘. พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินจากต)างประเทศเพ่ือฟ[nนฟูเศรษฐกิจ  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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๒๖๑

๙. พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงของระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๐. พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินและจัดการเงินกู�เพ่ือช)วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟ[nนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๔๒๒๕๔๒  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. พระราชบัญญัติกองทุนฟ[nนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔. พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗. พระราชบัญญัติการแข)งขันทางการค�า พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘. พระราชบัญญัติการเช)าอสังหาริมทรัพยBเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙. พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค�าเกษตรล)วงหน�า พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๑. พระราชบัญญัติการตอบโต�การทุ)มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค�าจากต)างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต)างด�าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๓. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔. พระราชบัญญัติการไฟฟ/าส)วนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๖. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก)องคBกรปกครองส)วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๗. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๑๗)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๑๘)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๐)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๑)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป/องกันการใช�สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๔. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๕. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๖. พระราชบัญญัติคนเข�าเมือง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๒๖๓

๒๗. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๘. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๙. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๐. พระราชบัญญัติคุ�มครองพันธุBพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๑. พระราชบัญญัติคุ�มครองและส)งเสริมภูมิปGญญาการแพทยBแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๔. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๗. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๘. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๙. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๐. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณBการเกษตร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๑. พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส)งออกและนําเข�าแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๒. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๓. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๔๔. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๕. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๖. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการตรวจเงินแผ)นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๗. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๙. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยผู�ตรวจการแผ)นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู�ดํารงตําแหน)ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๑. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๗. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๘. พระราชบัญญัติป/องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๕๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๐. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป6นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๑. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒  
๖๒. พระราชบัญญัติรถยนตรB (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๗. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๘. พระราชบัญญัติล�มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๙. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเข�าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๑. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเข�าชื่อเสนอข�อบัญญัติท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน�าท่ีระหว)างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๔. พระราชบัญญัติว)าด�วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต)อหน)วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยราคาสินค�าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๗๖. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือก)อสร�างสถานีขนส)งสินค�าสาธารณะ บริเวณด�านทิศตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือก)อสร�างสถานีขนส)งสินค�าสาธารณะ บริเวณด�านทิศเหนือ ของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลท�ายดง อําเภอวังโปXง จังหวัด
เพชรบูรณB เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๓๐๑ สายแยกทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๑๑ (หนองขนาก) – บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑๒๐๕ (วังโปXง) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๘๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เพ่ือก)อสร�างสถานีขนส)งสินค�าสาธารณะ บริเวณด�านทิศตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบ�านกลาง อําเภอหล)มสัก จังหวัด
เพชรบูรณB เพ่ือสร�างและขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๒๑๕ สายแยกทางหลวง
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แผ)นดินหมายเลข ๒๑ (บุ�งน้ําเต�า) – บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๒๗๕ (บ�าน
กลาง) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบ�านหวาย อําเภอหล)มสัก จังหวัด
เพชรบูรณB เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๒๐๙ สายแยกทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๑๒ (น้ําดุก) – บรรจบทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๑๐ (บ�านหวาย) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๘๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลเมืองคง ตําบลล�มปXอย อําเภอ 
ราษีไศล และตําบลเมืองน�อย อําเภอกันทรารมยB จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือสร�างทางหลวง
แผ)นดินหมายเลข ๒๑๖๘ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๘๓ (ราษีไศล) 
กันทรารมยB พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ และ
ตําบลโนนคอม ตําบลภูผาม)าน อําเภอภูผาม)าน จังหวัดขอนแก)น เพ่ือขยายทางหลวง
แผ)นดินหมายเลข ๒๓๖๑ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๑ (หนองเขียด) – ภู
ผาม)าน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลหนองธง ตําบลปXาบอน อําเภอปXา
บอน ตําบลโคกสัก อําเภอบางแก�ว ตําบลเขาชัยสน ตําบลควนขนุน อําเภอชัยสน และ
ตําบลท)าแค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๔ 
สายกรุงเทพมหานคร – คลองพรวน ตอนรัตภูมิ - พัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลห�วยทราย อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือขยายทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร – แม)สาย 
(เขตแดน) ตอนทางแยกต)างระดับหินกอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๗. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๘. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคBการบริหารส)วนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๙. พระราชบัญญัติสหกรณB พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๐. พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๑. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๒. พระราชบัญญัติหลักเกณฑBการแต)งต้ังและการดํารงตําแหน)งผู�พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 

๒๕๔๒ 

๙๓. พระราชบัญญัติหลักทรัพยBและตลาดหลักทรัพยB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๕. พระราชบัญญัติองคBการบริหารส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๖. พระราชบัญญัติองคBการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๗. พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๙๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดยเฉพาะ ในท�องท่ีตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
ให�แก)เทศบาลตําบลหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๔๓๒๕๔๓  
  

พระราชบัพระราชบัญญัติญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒. พระราชบัญญัติการค�าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓. พระราชบัญญัติการจัดการหุ�นส)วนและหุ�นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔. พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕. พระราชบัญญัติการท)าเรือแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓  
๗. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ/าขนส)งมวลชนแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๘. พระราชบัญญัติการรถไฟแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๑๙)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๒๐)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป/องกันการใช�สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๖. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๗. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของศูนยBฝkกอบรมวนศาสตรBชุมชนแห)งภูมิภาค
เอเชียแปซิฟ̀ก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๘. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุน พหุภาคี  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๙. พระราชบัญญัติคุ�มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๐. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป] พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน)ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๕. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๖. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๗. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๘. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๙. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๒. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๓. พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๔. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๕. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๖. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู�กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๗. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติป/องกันการกระทําอันเป6นคอมมิวนิสตB  
พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๘. พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๒. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๓. พระราชบัญญัติล�มละลาย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๔. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต)อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๕. พระราชบัญญัติว)าด�วยการส)งผู�ร�ายข�ามแดนระหว)างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๖. พระราชบัญญัติว)าด�วยการส)งผู�ร�ายข�ามแดนระหว)างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓  

๔๗. พระราชบัญญัติว)าด�วยการส)งผู�ร�ายข�ามแดนระหว)างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๘. พระราชบัญญัติว)าด�วยการส)งผู�ร�ายข�ามแดนระหว)างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๙. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลกะฮาด ตําบลตาเนิน ตําบลหนอง

ฉิม อําเภอเนินสง)า และตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือขยายทางหลวง
แผ)นดินหมายเลข ๒๑๘๐ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๑ (บ�านค)าย) – 
ละหาน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลกุดปXอง อําเภอเมืองเลย และ
ตําบลท)าสะอาด ตําบลนาด�วง อําเภอนาด�วง จังหวัดเลย เพ่ือสร�างทางหลวงแผ)นดิน
หมายเลข ๒๑๓๘ สายแยกทางหลวงแผ)นดินหมายเลข ๒๐๑๗ (บ�านใหม)) – นาด�วง พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางพิเศษ สายพญาไท – ศรีนครินทรB 
ในท�องท่ีเขตบางกะป̀ และเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๓. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๔. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๕. พระราชบัญญัติสงเคราะหBผู�ประสบภัยเนื่องจากการช)วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน�าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๖. พระราชบัญญัติส)งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๗. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๘. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๙. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓  
๖๐. พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๑. พระราชบัญญัติหลักเกณฑBการแต)งต้ังและการดํารงตําแหน)งอัยการอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๒. พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๓. พระราชบัญญัติให�ใช�พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๔. พระราชบัญญัติให�อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๕. พระราชบัญญัติองคBกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนB และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๖. พระราชบัญญัติอาวุธป[น เครื่องกระสุนป[น วัตถุระเบิด ดอกไม�เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ป[น (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือ
ประโยชนBของแผ)นดินโดยเฉพาะในท�องท่ีตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
ให�แก)ทายาทของนายถ่ัว  เมธา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๗๐

พพ..ศศ. . ๒๕๔๔๒๕๔๔  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกองทุนฟ[nนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓. พระราชบัญญัติการทํางานของคนต)างด�าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยBไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๗. พระราชบัญญัติค)าตอบแทนผู�เสียหาย และค)าทดแทนและค)าใช�จ)ายแก)จําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๙. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน)ง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๐. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน)งข�าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ�มครองคนหางาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๒. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตวB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๓. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๔. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ.๒๕๔๔ 

๑๕. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๖. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๗. พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๙. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔  
๒๐. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๑. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสB พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลท)าม)วง ตําบลทุ)งทอง อําเภอท)า
ม)วง จังหวัดกาญจนบุรี และตําบลทุ)งบัว ตําบลกําแพงแสน ตําบลดอนข)อย อําเภอ
กําแพงแสน ตําบลลําลูกบัว อําเภอดอนตูม ตําบลดอนตูม ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๔. พระราชบัญญัติส)งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๕. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๖. พระราชบัญญัติโอนท่ีราชพัสดุท่ีเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีใช�เพ่ือประโยชนB
แผ)นดินโดยเฉพาะ ในท�องท่ีตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ให�แก)นายสิงหB 
ใจวังโลก พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยBไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๔๕๒๕๔๕  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหB พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกู�ยืมเงินท่ีเป6นการฉ�อโกงประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๘. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๙. พระราชบัญญัติความลับทางการค�า พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานขององคBการห�ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ ๒๕๔๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๓. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อมแห)งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

๑๔. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๕. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๗. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๘. พระราชบัญญัติฟ[nนฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๙. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๐. พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๓. พระราชบัญญัติแร) (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๔. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ)ยนตB พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทยB พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลเจfะเห อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลบ�านเป6ด อําเภอเมืองขอนแก)น 
จังหวัดขอนแก)น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางพิเศษสายบางปะอิน – ปากเกร็ด 
ในท�องท่ีอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอสามโคก อําเภอคลองหลวง 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.๒๕๔๕ 

๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางพิเศษ สายบางนา – ชลบุรี 
ในท�องท่ีอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๑. พระราชบัญญัติส)งเสริมการพัฒนาฝ]มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๒. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๓. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๔. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีแขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ให�แก)นายกวี อังศวานนทB ผู�จัดการทรัพยBสินส)วน
พระองคB พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินและจัดการเงินกู�เพ่ือช)วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟ[nนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓. พระราชกําหนดโอนสินทรัพยBบางส)วนในบัญชีสํารองพิเศษตามกฎหมายว)าด�วยเงินตรา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๔๖๒๕๔๖  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕. พระราชบัญญัติคุ�มครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖ 

๖. พระราชบัญญัติคุ�มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗. พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ)งชี้ทางภูมิศาสตรB พ.ศ.๒๕๔๖ 

๘. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน)ง และประโยชนBตอบแทนอ่ืนของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง 
ผู�ตรวจการแผ)นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป/องกันและปราบปราม
การทุจริตแห)งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๙. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๐. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๑. พระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๒. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๓. พระราชบัญญัติผู�สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม)เหมาะสมกับกาลปGจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๕. พระราชบัญญัติยกเว�นความผิดทางอาญาให�แก)ผู�นําอาวุธป[น เครื่องกระสุนป[น หรือวัตถุ
ระเบิด ท่ีไม)ได�รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห�ามออกใบอนุญาต มามอบให�แก)ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๖. พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคล�า ตําบล
คลองนา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตําบลหนองตีนนก อําเภอบ�านโพธิ์ และตําบลบางผึ้ง 
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๑. พระราชบัญญัติสงเคราะหBข�าราชการผู�ได�รับอันตรายหรือการปXวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๒. พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตวBปXา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๓. พระราชบัญญัติส)งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๔. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๕. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๖. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคBการบริหารส)วนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๗. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคBการบริหารส)วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๘. พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล)วงหน�า พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๙. พระราชบัญญัติหลักทรัพยBและตลาดหลักทรัพยB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๐. พระราชบัญญัติองคBการบริหารส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๑. พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดิน ในท�องท่ีตําบลเนินพระ 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให�แก)วัดโขดใต� พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๗๖

พพ..ศศ. . ๒๕๔๗๒๕๔๗  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔. พระราชบัญญัติกองทุนหมู)บ�านและชุมชนเมืองแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕. พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายท่ัวไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๗. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 

๘. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๙. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของสํานักงานผู�แทนธนาคารพัฒนาเอเชียใน
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐. พระราชบัญญัติคุ�มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว)าด�วยการค�าระหว)างประเทศซ่ึงชนิด
สัตวBปXาและพืชปXาท่ีใกล�สูญพันธุB ครั้งท่ี ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

๑๔. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน)งข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๕. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน)ง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.

๒๕๔๗ 

๑๘. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๙. พระราชบัญญัติตํารวจแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๐. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๕. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๒๗๗

๒๖. พระราชบัญญัติล�มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๗. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๘. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยB พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๐. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๑. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๒. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๓. พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆB พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห)งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๒๗๘

พพ..ศศ. . ๒๕๔๘๒๕๔๘  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

 

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโองการ  
๑. พระบรมราชโองการ ประกาศ เลิกใช�กฎอัยการศึกในบางเขตพ้ืนท่ี 

  

พระราชพระราชบัญญัติบัญญัติ 
๑. พระราชบัญญัติการขนส)งต)อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ  ๒๕๔๘ 

๓. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑBซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔. พระราชบัญญัติกําหนดค)าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรBบนทางหลวง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ.
๒๕๔๗ 

๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ 

๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๙. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๐. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๖) พ.ศ  ๒๕๔๘ 

๑๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๒. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ)งและค)าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ 

๑๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ  ๒๕๔๘ 

๑๖. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๗. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๙. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๒๗๙

๒๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรB พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑBอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๒. พระราชบัญญัติยกเว�นการนําระยะเวลาและเง่ือนไขตามมาตรา ๖๑ แห)งประมวล
กฎหมายแพ)งและพาณิชยBมาใช�บังคับแก)ผู�สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๓. พระราชบัญญัติว)าด�วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญท่ีระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๔. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๕. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๖. พระราชบัญญัติส)งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๗. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๘. พระราชบัญญัติสถาบันส)งเสริมการสอนวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

๒๙. พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณBฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๒๘๐

พพ..ศศ. . ๒๕๔๙๒๕๔๙  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ 
๑ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔ พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห�างหุ�นส)วนจดทะเบียน ห�างหุ�นส)วนจํากัด 

บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๕ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก)องคBกรปกครองส)วน

ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๖ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ.

๒๕๔๙ 
๗ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘ พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๙ พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณBการเกษตร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 
๑๐ พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหB (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๑ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๒ พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแพ)งกรุงเทพใต� ศาลอาญากรุงเทพศาล

แพ)งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๓ พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๔ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๕ พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาล

แขวงพระโขนง เป6นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๖ พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยBทรงเป6นประมุข ฉบับท่ี ๗ เรื่อง การห�ามชุมนุมทางการเมือง ลงวันท่ี 
๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๗ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยBสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก�ไขเพ่ิมเติมพิกัดอัตรา

อากร ในภาค ๒ และรายการของประเภท ๑๑ ในภาค ๔ ของท่ีได�รับยกเว�นอากร 
ท�ายกฎหมายว)าด�วยพิกัดอัตราศุลกากร) 
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ประกาศประกาศ  
๑. ประกาศหัวหน�าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยB

ทรงเป6นประมุข ฉบับท่ี ๘ เรื่อง ห�ามกักตุนสินค�า 
๒. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น

ประมุข ฉบับท่ี ๑๒ เรื่อง ให�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช�บังคับ
ต)อไปประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรง
เป6นประมุข ฉบับท่ี ๑๓ เรื่อง ให�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช�
บังคับต)อไป 

๓. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๑๓ เรื่อง ให�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช�บังคับ
ต)อไป 

๔. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๑๔ เรื่อง ให�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช�บังคับ
ต)อไป 

๕. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๑๕ เรื่อง ห�ามพรรคการเมืองประชุมหรือดําเนินกิจการอ่ืนใดทาง
การเมือง 

๖. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๑๘ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว)าด�วยตํารวจแห)งชาติ 

๗. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๑๙ เรื่อง ให�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช�บังคับ
ต)อไป 

๘. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง ห�ามการดักฟGงทางโทรศัพทBหรือเครื่องมือสื่อสารใด 

๙. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๒๓ เรื่อง การตรวจสอบทรัพยBสิน 

๑๐. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๒๕ เรื่อง การดําเนินการเก่ียวกับการยุติธรรมทางอาญา 

๑๑. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๒๖ เรื่อง การแก�ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6นประมุข ฉบับท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

๑๒. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๒๗ เรื่อง การแก�ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6นประมุข ฉบับท่ี ๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
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๑๓. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6นประมุข ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับท่ี ๑๘ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

๑๔. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๒๙ เรื่อง แก�ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6นประมุข ฉบับท่ี ๑๒ 

๑๕. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทําท่ีก)อให�เกิดความเสียหายแก)รัฐ 

๑๖. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๓๑ เรื่อง การดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการป/องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห)งชาติ 

๑๗. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๓๒ เรื่อง อํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือ
ผู�บริหารท�องถ่ินของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

๑๘. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี ๓๕ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXาย
อัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๙. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6น
ประมุข ฉบับท่ี  ๓๖ เรื่ อง กฎหมายว)าด� วยการรักษาความปลอดภัยสถาบัน
พระมหากษัตริยB 
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พพ..ศศ. . ๒๕๕๐๒๕๕๐  
  

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๕๐) 

  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ 
๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก)องคBกรปกครองส)วน

ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒ พระราชบัญญัติการช)วยเหลือกู�ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค�าเกษตรล)วงหน�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ พระราชบัญญัติการท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕ พระราชบัญญัติการเคหะแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ พระราชบัญญัติการบริหารส)วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐ พระราชบัญญัติการประปาส)วนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒ พระราชบัญญัติการส)งเสริมการอนุรักษBพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓ พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๔ พระราชบัญญัติการค�าน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๕ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยB พ.ศ. ๒๕๔๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๖ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป/องกันการใช�สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๗ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการป/องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๘ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผู�ดํารงตําแหน)งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๙ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยพรรค

การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๐ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๑ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๒ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6นประมุข ฉบับท่ี ๑๕ เรื่อง ห�ามพรรคการเมืองประชุมหรือ
ดําเนินกิจการอ่ืนใดทางการเมือง ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
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๒๘๔

๒๓ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6นประมุข ฉบับท่ี ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทําท่ี
ก)อให�เกิดความเสียหายแก)รัฐ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๔ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๕ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๖ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๗ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๒๘ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๙ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๐ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๒๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๑ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๒ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๓ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๔ พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานขององคBการดาวเทียมเคลื่อนท่ีระหว)างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๕ พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๖ พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ถูกกระทําด�วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๗ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๘ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 

๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๙ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส)งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๔๐ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๒ พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๔ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๕ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน)งข�าราชการอัยการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๔๖ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก)น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๗ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๘ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณB พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๒๘๕

๔๙ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรBธานี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๐ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๑ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๕๒ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๓ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธB พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๔ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๕ พระราชบัญญัติจดแจ�งการพิมพB พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๖ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๗ พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณBการเกษตร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๕๘ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๙ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๐ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและ

การได�มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๔ พระราชบัญญัติป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๕ พระราชบัญญัติป`โตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๖ พระราชบัญญัติพันธุBพืช (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๗ พระราชบัญญัติภาษีเงินได�ป`โตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๙ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๐ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยBสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗๑ พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๒ พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศหัวหน�าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยBทรงเป6นประมุข ฉบับท่ี ๘ เรื่อง ห�ามกักตุนสินค�า 
ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗๓ พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยBทรงเป6นประมุข ท่ี ๕/๒๕๔๙เรื่อง ให�กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารควบคุมการเผยแพร)ข�อมูลข)าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันท่ี 
๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗๔ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการการเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๕ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๖ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๒๘๖

๗๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๙ พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๐ พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๑ พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๒ พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๓ พระราชบัญญัติล�างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๔ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBในท�องท่ีตําบลบ�านปkก ตําบลเสม็ด และตําบล

แสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๕ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงคB ใน

ท�องท่ีเขตพระโขนง และเขตบางนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๖ พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๗ พระราชบัญญัติว)าด�วยการมอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีไปร)วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 

๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห)งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๘ พระราชบัญญัติว)าด�วยความเรียบร�อยในการออกเสียงประชามติร)างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๘๙ พระราชบัญญัติว)าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๐ พระราชบัญญัติว)าด�วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๑ พระราชบัญญัติว)าด�วยสภากาชาดไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๒ พระราชบัญญัติสุขภาพแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๓ พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๔ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปe พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๕ พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๖ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๗ พระราชบัญญัติสมาคมการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๘ พระราชบัญญัติส)งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๙ พระราชบัญญัติส)งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๐ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๑ พระราชบัญญัติหลักเกณฑBการแต)งต้ังและการดํารงตําแหน)งผู�พิพากษาอาวุโส (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๒ พระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร)วมเพ่ือสินค�าโภคภัณฑB (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๓ พระราชบัญญัติหอการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๔ พระราชบัญญัติโอนอํานาจหน�าท่ีและกิจการบริหารบางส)วนของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไปเป6นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๒๘๗

พพ..ศศ. . ๒๕๕๑๒๕๕๑  
    

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ 
๑ พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนBของคู)สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ พระราชบัญญัติการทํางานของคนต)างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๕ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ ระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนB พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔ พระราชบัญญัติการแพทยBฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๗ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๙) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๒๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๒๑ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๒ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๓ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๒๘๘

๒๗ พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๘ พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห�างหุ�นส)วนจดทะเบียน ห�างหุ�นส)วนจํากัด 
บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๙ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๐ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๑ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๒ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๔ พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานขององคBการความร)วมมือด�านอวกาศแห)ง

เอเชียแปซิฟ̀ก พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๕ พระราชบัญญัติคุ�มครองซากดึกดําบรรพB พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๖ พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของสํานักงานใหญ)ของสหภาพไปรษณียBแห)ง

เอเชียและแปซิฟ̀ก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๗ พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๘ พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๙ พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๐ พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห)งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต� พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๑ พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑBนม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๒ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๓ พระราชบัญญัติคํานําหน�านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๔ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลB พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๕ พระราชบัญญัติความรับผิดต)อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค�าท่ีไม)ปลอดภัย พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๔๖ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยB พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๗ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน)ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๘ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน)ง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๙ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕๐ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๑ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๒ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๕๓ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๔ พระราชบัญญัติทรัสตBเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๕ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๖ พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกBB พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๒๘๙

๕๗ พระราชบัญญัติธนาคารแห)งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๘ พระราชบัญญัตินโยบายการท)องเท่ียวแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๙ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๐ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๑ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๒ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๓ พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๔ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๕ พระราชบัญญัติปุjย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๖ พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการค�ามนุษยBB พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๗ พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๘ พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๙ พระราชบัญญัติภาพยนตรBและวีดิทัศนB พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๐ พระราชบัญญัติมาตรการปกป/องจากการนําเข�าสินค�าท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๑ พระราชบัญญัติมาตรการของฝXายบริหารในการป/องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๗๒ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๕ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๖ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๗ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๗๘ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๙ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๑ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๒ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๘๓ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๔ พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร�อยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๕ พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๖ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๗ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๘ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๙ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙๐ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๒๙๐

๙๑ พระราชบัญญัติว)าด�วยวิทยาศาสตรB เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๒ พระราชบัญญัติว)าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๓ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๔ พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล)วงหน�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๕ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๖ พระราชบัญญัติสถาบันคุ�มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๗ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๘ พระราชบัญญัติสภาองคBกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๙ พระราชบัญญัติส)งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๐ พระราชบัญญัติส)งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๑ พระราชบัญญัติส)งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๒ พระราชบัญญัติส)งเสริมศิลปะร)วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๓ พระราชบัญญัติส)งผู�ร�ายข�ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๔ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๕ พระราชบัญญัติหลักเกณฑBการแต)งต้ังและการดํารงตําแหน)งผู�พิพากษาอาวุโส (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๖ พระราชบัญญัติหลักเกณฑBการแต)งต้ังและการดํารงตําแหน)งอัยการอาวุโส (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๗ พระราชบัญญัติหลักทรัพยBและตลาดหลักทรัพยB (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๘ พระราชบัญญัติองคBการกระจายเสียงและแพร)ภาพสาธารณะแห)งประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๐๙ พระราชบัญญัติโอนท่ีดินซ่ึงเป6นสาธารณสมบัติของแผ)นดินในท�องท่ีตําบลห�วยโปXง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให�แก)การไฟฟ/าฝXายผลิตแห)งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๑๑๐ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๒๙๑

พพ..ศศ. . ๒๕๕๒๕๕๒๒  
  

พระพระราชบัญญัติราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. พระราชบัญญัติคุ�มครองการดําเนินงานของสถาบัน ความร)วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ)ม

น้ําโขง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. 

๒๕๕๒ 
๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๗. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยผู�ตรวจการแผ)นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๓. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างกิจการรถไฟฟ/า โครงการรถไฟฟ/ามหา

นคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท�องท่ีเขตบางซ่ือ เขตจตุจักร เขตห�วยขวาง เขตดินแดง เขต
ราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

๑๕. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคBการบริหารส)วนตําบล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๖. พระราชบัญญัติสํานักงานผู�ตรวจการแผ)นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๗. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๘. พระราชบัญญัติองคBการบริหารส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด 

๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินเพ่ือฟ[nนฟูและเสริมสร�างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป6นบุตรบุญธรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖. พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�รับงานไปทําท่ีบ�าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗. พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลจังหวัดท่ีอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
๑๐. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝXายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ)นดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแห

วนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท�องท่ีเขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๑. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยการปฏิบัติต)ออากาศยานท่ีกระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๓. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๔. พระราชบัญญัติสุขภาพแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๕. พระราชบัญญัติสหกรณB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๖. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๗. พระราชบัญญัติองคBกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๘. พระราช บัญญั ติองคB กรจั ดสรรคลื่ นความ ถ่ีและ กํา กับการประกอบ กิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนB และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๒๙๓

พพ..ศศ. . ๒๕๕๒๕๕๔๔  
  
รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  

๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

๒. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

  
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  

๑. พระราชบัญญัติการกลับเป6นผู�ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๓. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหBเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๗. พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๘. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน)ง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน)ง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน)งข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายเพ่ิมเติมประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๑๒. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓. พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๔. พระราชบัญญัติตํารวจแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๕. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๖. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๗. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๙. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและ

การได�มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๒๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝXายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๒๙๔

๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๒๕. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๕๒๕๕๕๕  
  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพยBเพ่ือกิจการขนส)งมวลชนโครงการ

รถไฟฟ/ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท�องท่ีเขตห�วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน)ง และประโยชนBตอบแทนอ่ืนของประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกต้ัง 
ประธานผู�ตรวจการแผ)นดินและผู�ตรวจการแผ)นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ป/องกันและปราบปรามการทุจริตแห)งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน
แผ)นดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๗. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองนครสวรรคB พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๙. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๐. พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๑. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB ในท�องท่ีตําบลห�วยโปXง และตําบลมาบตาพุด 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
พระราชกําหนดพระราชกําหนด  

๑. พระราชกําหนดการให�ความช)วยเหลือทางการเงินแก)ผู�ท่ีได�รับความเสียหายจากอุทกภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. พระราชกําหนดกองทุนส)งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู�ท่ีกระทรวงการคลังกู�เพ่ือช)วยเหลือกองทุน

เพ่ือการฟ[nนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖. พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและ

สร�างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๕๒๕๕๖๖  
 

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  
๑. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส)งข�ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. พระราชบัญญัติการให�เอกชนร)วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕. พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว)างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู�เคยเป6นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘. พระราชบัญญัติควบคุมการใช�สารต�องห�ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๙. พระราชบัญญัติความร)วมมือระหว)างประเทศในทางแพ)งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๐. พระราชบัญญัติคุ�มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว)าด�วยการค�าระหว)างประเทศ 

ซ่ึงชนิดสัตวBปXาและพืชปXาท่ีใกล�สูญพันธุB ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๑. พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับท่ี 

๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕. พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๖. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๙. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก)การก)อการ

ร�าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๐. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๑. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการมีส)วนร)วมในองคBกรอาชญากรรมข�าม

ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๒. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป6นมหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๔. พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๖. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๗. พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๘. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะหB พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๒๙๗

๒๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยBแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๐. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๑. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู�บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๒. พระราชบัญญัติว)าด�วยการเข�าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๓. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓๔. พระราชบัญญัติส)งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๕. พระราชบัญญัติส)งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

พระราชกําหนดพระราชกําหนด  
๑. พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๒๙๘

พพ..ศศ. . ๒๕๕๒๕๕๗๗  
  
รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  

๑. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

  
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  

๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี 

๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖. พระราชบัญญัติการกลับไปใช�สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว)างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘. พระราชบัญญัติการคุ�มครองคนไร�ท่ีพ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๐. พระราชบัญญัติการขนส)งทางบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๑. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๓. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๕. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๖. พระราชบัญญัติป/องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวB พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๘. พระราชบัญญัติรถยนตB (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๙. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยB เพ่ือสร�างทางพิเศษสายเชื่อมระหว)างถนนวง

แหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสด์ิ ในท�องท่ีอําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๑. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๒. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๓. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตวB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๔. พระราชบัญญัติส)งเสริมการพัฒนาฝ]มือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๕. พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตวBปXา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 



กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   

   

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

๒๙๙

ประกาศประกาศ 
๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การควบคุมอํานาจการ

ปกครองประเทศ 
๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๒/๒๕๕๗ เรื่อง การประกาศใช�กฎอัยการ

ศึกท่ัวราชอาณาจักร 
๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๓/๒๕๕๗ เรื่อง ห�ามออกนอกเคหะสถาน 
๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของ

รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย 
๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งต้ังผู�ดํารงตําแหน)ง

สําคัญในคณะรักษาความสงบแห)งชาติ 
๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗/๒๕๕๗ เรื่อง ห�ามชุมนุมทางการเมือง 
๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๘/๒๕๕๗ เรื่อง ข�อยกเว�นการห�ามออก

นอกเคหะสถาน 
๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให�อํานาจหน�าท่ีของ

นายกรัฐมนตรี เป6นอํานาจหน�าท่ีของหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห)งชาติ 
๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดของ

รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย 
๑๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง ห�ามสร�างความขัดแย�ง

หรือต)อต�านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห)งชาติ 
๑๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง ให�ปลัดกระทรวงปฏิบัติ

ราชการแทนรัฐมนตรีเป6นการชั่วคราว 
๑๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง การเผยแพร)ข�อมูล

ข)าวสารต)อสาธารณะ 
๑๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส)วนงาน การ

กําหนดอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห)งชาติ 
๑๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให�พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช� 
๑๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง การดูแล และสอดส)อง

การใช�สื่อสังคมออนไลนB 
๑๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๒๘/๒๕๕๗ เรื่อง การถวายรายงาน

สถานการณBบ�านเมือง 
๑๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให�วุฒิสภาสิ้นสุดลง 
๑๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร)วมมือในการ

ปฏิบัติของศาล องคBกรอิสระ และองคBกรอ่ืน 
๑๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร�าง

การจัดของคณะรักษาความสงบแห)งชาติ 
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๓๐๐

๒๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง อํานาจในการอนุมัติ
งบประมาณของปลัดกระทรวง 

๒๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดท่ีอยู)ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร 

๒๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีท่ีประกอบด�วยการ
กระทําหลายอย)างเก่ียวโยงกันให�อยู)ในอํานาจของศาลทหาร 

๒๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๓๙/๒๕๕๗ เรื่อง การกําหนดเง่ือนไขการ
ปล)อยตัวของบุคคลท่ีมารายงานตัวต)อคณะรักษาความสงบแห)งชาติ 

๒๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๔๐/๒๕๕๗ เรื่อง การกําหนดเง่ือนไขการ
ปล)อยตัวของบุคคลท่ีถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
มาตรา ๑๕ ทวิ 

๒๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง กําหนดให�การฝXาฝ[น
หรือไม)ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกบุคคลให�มารายงานตัว เป6นความผิด 

๒๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๔๒/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขห�วงเวลา ห�ามออก
นอกเคหะสถาน 

๒๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดท่ีอยู)ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร 

๒๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๔๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให�เรือนจําในสังกัดกรม
ราชทัณฑBกระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร 

๒๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดเก่ียวกับการ
ติดตามทวงถามหนี้ 

๓๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๔๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให�ผู�ว)าการตรวจเงิน
แผ)นดินเป6นผู� ใช� อํานาจหน�า ท่ีแทนประธานกรรมการตรวจเ งินแผ)น ดิน และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ)นดิน 

๓๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือ
ดํารงตําแหน)งแทนตําแหน)งท่ีว)าง 

๓๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๔๙/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดสําหรับการ
สนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง 

๓๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๕๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให�ศาลทหารมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาวุธป[น เครื่องกระสุนป[นหรือวัตถุระเบิด ท่ีใช�เฉพาะแต)การ
สงคราม 

๓๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๕๑/๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณาและ
วินิจฉัยคดีเก่ียวกับการเลือกต้ังและเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ิน 

๓๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๕๕/๒๕๕๗ เรื่อง การแต)ง ต้ัง
คณะกรรมการส)งเสริมการลงทุน 
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๓๐๑

๓๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให�พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช�ต)อไป 

๓๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๕๘/๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณาและ
วินิจฉัยคดีเก่ียวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ิน 

๓๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๕๙/๒๕๕๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
นําส)งมอบอาวุธป[น เครื่องกระสุนป[น หรือวัตถุระเบิดท่ีสําหรับใช�เฉพาะแต)การสงคราม 

๓๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๖๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแต)ง ต้ัง
คณะกรรมการส)งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อม (เฉพาะกิจ) 

๔๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให�ผู�ท่ีมีอาวุธป[น เครื่อง
กระสุนป[น หรือวัตถุระเบิด โดยไม)ได�รับอนุญาตหรือท่ีมีกฎหมายห�ามออกใบอนุญาต 
นําส)งมอบ 

๔๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๖๓/๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายเก่ียวกับ
กระบวนการยุติธรรมของรัฐ 

๔๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการชั่วคราวใน
การดําเนินการต)อแรงงานต)างด�าว 

๔๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๖๘/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการเร)งด)วนในการ
ป/องกันและปราบปรามการค�ามนุษยBและการแก�ไขปGญหาแรงงานต)างด�าว ระยะท่ี ๑ 
เป6นการชั่วคราว 

๔๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง การยื่นคําขอ
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ)มจังหวัด ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการชั่วคราวใน
การแก�ไขปGญหาแรงงานต)างด�าวและการค�ามนุษยB 

๔๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ)นดิน และผู�ว)าการตรวจเงินแผ)นดิน 

๔๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การดําเนินการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง การให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ไปช)วยปฏิบัติงาน 

๔๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง ผู�รักษาการประธาน
กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และการขออนุมัติโครงการใหม)หรือการทํา
ธุรกรรมท่ีมีวงเงินเกินหนึ่งร�อยล�านบาทของรัฐวิสาหกิจ 

๕๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศ
คณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗ 

๕๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๘/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศ
คณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๕/๒๕๕๗ 
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๕๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว) าด� ว ยองคB กรจั ดสรรคลื่ นความ ถ่ีและกํา กับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนB และกิจการโทรคมนาคม 

๕๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๘๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมพระราช
กฤษฎีกาเงินช)วยค)าครองชีพผู�รับเบ้ียหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๕๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง เงินช)วยเหลือผู�ซ่ึงออกจาก
ราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก)อนกําหนดของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๕๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได�มาซ่ึงสมาชิกสภา
ท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินเป6นการชั่วคราว 

๕๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได�มาซ่ึงสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป6นการชั่วคราว 

๕๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมผู�
รักษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับอํานาจหน�าท่ีของเจ�าพนักงานตํารวจ 

๕๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว)าด�วยตํารวจแห)งชาติ 

๕๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑBการแต)งต้ัง
ข�าราชการตํารวจ 

๖๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง การให�เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานพ�นจากตําแหน)งและการแต)งต้ัง
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

๖๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๙๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว)าด�วยการส)งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อม 

๖๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว)าด�วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและกฎหมายว)าด�วยการส)งเสริมการ
ลงทุน 

๖๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศ
คณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗ 

๖๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว)าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ี 

๖๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง การแต)ง ต้ัง
คณะกรรมการส)งเสริมการลงทุน 

๖๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว)าด�วยปXาไม� 

๖๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว)าด�วยการป/องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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๖๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว)าด�วยราชทัณฑB 

๖๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิม
กฎหมายว)าด�วยตํารวจแห)งชาติ 

๗๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว)าด�วยการป/องกันเจ�าหน�าท่ีของรัฐมิให�เก่ียวข�องกับยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๗๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว)าด�วยตํารวจแห)งชาติ 

๗๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๗๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว)าด�วยมาตรการในการปราบปรามผู�กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

๗๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๙/๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบว)าด�วย
หลักเกณฑBการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข�ารับการสรรหาเป6นสมาชิกสภาปฏิรูปแห)งชาติ 

๗๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะ
รักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๖๑/๒๕๕๗ และแต)งต้ังคณะกรรมการส)งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย)อม (เฉพาะกิจ) 

๗๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแต)ง ต้ัง
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห)งชาติ 

๗๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งต้ังผู�ดํารงตําแหน)ง
ในคณะรักษาความสงบแห)งชาติ 
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พพ..ศศ. . ๒๕๕๒๕๕๘๘  
  
รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  

๑๑..  รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘  

  
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ  

๑. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยB

เป6นหลักทรัพยB พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๖. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๗. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยB (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๘. พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว)างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๑๑. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการท่ีแต)งต้ังตามประกาศและคําสั่งของ

คณะรักษาความสงบแห)งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๓. พระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕. พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖. พระราชบัญญัติการยางแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙. พระราชบัญญัติการส)งออกไปนอกและการนําเข�ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค�า (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐. พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู�สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรคB พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๒๔. พระราชบัญญัติคลังสินค�า ไซโล และห�องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๕. พระราชบัญญัติคุ�มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช)วยการเจริญพันธุBทางการแพทยB 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๗. พระราชบัญญัติความลับทางการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๘. พระราชบัญญัติความเท)าเทียมระหว)างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวB พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๐. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๑. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๒. พระราชบัญญัติงาช�าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๓. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน)งข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๔. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๕. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๓๖. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๗. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตวB พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๘. พระราชบัญญัติตํารวจแห)งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๙. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๐. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๑. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๒. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๓. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว)าด�วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๘. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการค�ามนุษยB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๙. พระราชบัญญัติป/องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก)การก)อการร�าย 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๐. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก)น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรB พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๕๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุB พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๖. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑBอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๗. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรB พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๕๘. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจําเป6นหรือซํ้าซ�อนกับกฎหมายอ่ืน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๙. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๐. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการรัฐสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๑. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๓. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๔. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวB พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๕. พระราชบัญญัติโรคติดต)อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๖. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๗. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๘. พระราชบัญญัติล�มละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๐. พระราชบัญญัติว)าด�วยความผิดบางประการต)อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยBเพ่ือสร�างกิจการรถไฟฟ/า โครงการรถไฟฟ/าสายสี

เ ขียว ช)วงแบริ่ ง - สมุทรปราการ ในท�องท่ีอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗๒. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗๓. พระราชบัญญัติสัตวBเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรB พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๔. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๕. พระราชบัญญัติส)งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝGaง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๖. พระราชบัญญัติสวนปXา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๗. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๘. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษBเสรีชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ที่ปรึกษา 
 
 

นายดิสทัต  โหตระกิตย; 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

นายธรรมนิตย;  สุมันตกุล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

นายนพดล  เภรีฤกษ; 
กรรมการร�างกฎหมายประจํา รักษาราชการแทน 

ผู!อํานวยการกองกฎหมายไทย 
 
 

คณะผู&จัดทํา 
 
 

ฝ%ายข!อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
 
 
 
 
 
 


