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๑

ก 
 
LAWA๐๐๑ ก๐๑ กฎบัตรสหประชาชาติ กับปฏิญญาสากลว=าด>วยสิทธิมนุษยชน 
LAWA๐๐๒ ก๐๒ รวมกฎมนเทียรบาล 
LAWA๐๐๓ ก๐๓ กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
LAWA๐๐๔ ก๐๔ - พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห�การทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการยางแห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ก๑๕๑)> 

LAWA๐๐๕ ก๐๕ พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหDเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWA๐๐๖ ก๐๖ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWA๐๐๗ ก๐๗ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
LAWA๐๐๘ ก๐๘ - พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWA๐๐๙ ก๐๙ พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
LAWA๐๑๐ ก๑๐ พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑDเก่ียวกับการจ=ายเงินบางประเภท 

ตามงบประมาณรายจ=าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWA๐๑๑ ก๑๑ พระราชบัญญัติการขนส=งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWA๐๑๒ ก๑๒ พระราชบัญญัติการค>าข>าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
LAWA๐๑๓ ก๑๓ พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร� พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทาน
ราษฎร� พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๐)> 

LAWA๐๑๔ ก๑๔ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
LAWA๐๑๕ ก๑๕ พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหD พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWA๐๑๖ ก๑๖ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน=านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
LAWA๐๑๗ ก๑๗ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWA๐๑๘ ก๑๘ พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต=างด>าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
LAWA๐๑๙ ก๑๙ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWA๐๒๐ ก๒๐ พระราชบัญญัติการท=าเรือแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
LAWA๐๒๑ ก๒๑ - พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย� พ.ศ. ๒๕๐๕ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ธ๑๒)> 
LAWA๐๒๒ ก๒๒ พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
LAWA๐๒๓ ก๒๓ พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWA๐๒๔ ก๒๔ พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
LAWA๐๒๕ ก๒๕ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๐๒๖ ก๒๖ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWA๐๒๗ ก๒๗ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
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ก 
LAWA๐๒๘ ก๒๘ พระราชบัญญัติการส=งเสริมการอนุรักษDพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWA๐๒๙ ก๒๙ - พระราชบัญญัติการพิมพ� พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติจดแจ(งการพิมพ� พ.ศ. ๒๕๕๐ (จ๓๒)> 
LAWA๐๓๐ ก๓๐ พระราชบัญญัติการไฟฟPานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
LAWA๐๓๑ ก๓๑ พระราชบัญญัติการไฟฟPาฝRายผลิตแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

<พระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว=าด>วยการไฟฟPาฝRายผลิต
แห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ (ท๐๙) ถูกเพิกถอนโดยคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.๕/๒๕๔๙> 

LAWA๐๓๒ ก๓๒ พระราชบัญญัติการไฟฟPาส=วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
LAWA๐๓๓ ก๓๓ พระราชบัญญัติการรถไฟแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
LAWA๐๓๔ ก๓๔ - พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท(องถ่ินหรือ
ผู(บริหารท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ (ก๑๑๑)> 

LAWA๐๓๕ ก๓๕ - พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท(องถ่ินหรือ
ผู(บริหารท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ (ก๑๑๑)> 

LAWA๐๓๖ ก๓๖ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWA๐๓๗ ก๓๗ - พระราชบัญญัติการสวนครวั และการเลีย้งสตัว� เพ่ือประโยชน�แห+งครวัเรือน 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWA๐๓๘ ก๓๘ - พระราชบัญญัติการสื่อสารแห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย 
ว+าด(วยการสื่อสารแห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ (ท๐๙)> 

LAWA๐๓๙ ก๓๙ พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห>างหุ>นส=วนจดทะเบียน  
ห>างหุ>นส=วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

LAWA๐๔๐ ก๔๐ พระราชบัญญัติกําหนดค=าธรรมเนียมการใช>ยานยนตรDบนทางหลวง 
และสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

LAWA๐๔๑ ก๔๑ พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู>สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWA๐๔๒ ก๔๒ - พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู(สําเร็จวิชาการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร(อยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ร๕๑)> 
LAWA๐๔๓ ก๔๓ พระราชบัญญัติกําหนดหน>าท่ีของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWA๐๔๔ ก๔๔ - พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน  

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ก๑๑๗)> 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๓

ก 
 
LAWA๐๔๕ ก๔๕ - พระราชบัญญัติกู(เงินเพ่ือการปJองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ก๑๑๗)> 
LAWA๐๔๖ ก๔๖ พระราชบัญญัติการเกณฑDช=วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWA๐๔๗ ก๔๗ พระราชบัญญัติการกีฬาแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๐๔๘ ก๔๘ พระราชกําหนดแก>ไขและปPองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ. ๒๕๑๖ 
LAWA๐๔๙ ก๔๙ พระราชบัญญัติการทํางานของคนต=างด>าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๐๕๐ ก๕๐ - พระราชบัญญัติการปKโตรเลียมแห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย 
ว+าด(วยการปKโตรเลียมแห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ (ท๐๙)> 

LAWA๐๕๑ ก๕๑ - พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด(วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ป๓๖)> 

LAWA๐๕๒ ก๕๒ - พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ+นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด(วยการตรวจเงิน
แผ+นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ป๔๔)> 

LAWA๐๕๓ ก๕๓ พระราชบัญญัติการประปาส=วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWA๐๕๔ ก๕๔ - พระราชบัญญัติการท+าอากาศยานแห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย 
ว+าด(วยการท+าอากาศยานแห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (ท๐๙)> 

LAWA๐๕๕ ก๕๕ พระราชบัญญัติการรับเด็กเป]นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWA๐๕๖ ก๕๖ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWA๐๕๗ ก๕๗ - พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินค(าและปJองกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติว+าด(วยราคาสินค(าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ว๕๓)> 

LAWA๐๕๘ ก๕๘ พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก=อสร>าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWA๐๕๙ ก๕๙ - พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย� และธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร� พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ธ๑๒)> 

LAWA๐๖๐ ก๖๐ พระราชบัญญัติการส=งออกไปนอกและการนาํเข>ามาในราชอาณาจักรซ่ึง
สินค>า พ.ศ. ๒๕๒๒ 

LAWA๐๖๑ ก๖๑ พระราชบัญญัติการท=องเท่ียวแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWA๐๖๒ ก๖๒ พระราชบัญญัติการดํารงตําแหน=งในทางการเมืองของข>าราชการ กรรมการ 

พนักงานส=วนท>องถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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LAWA๐๖๓ ก๖๓ พระราชบัญญัติกําหนดอัตราค=าธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
LAWA๐๖๔ ก๖๔ พระราชบัญญัติการเช=าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
LAWA๐๖๕ ก๖๕ พระราชบัญญัติการรื้อฟ_`นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม= พ.ศ. ๒๕๒๖ 
LAWA๐๖๖ ก๖๖ พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร=วมมือระหว=างประเทศในการดําเนินการ

ตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWA๐๖๗ ก๖๗ พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู>สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา  

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWA๐๖๘ ก๖๘ พระราชกําหนดการกู>ยืมเงินท่ีเป]นการฉ>อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWA๐๖๙ ก๖๙ - พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ 

ผู(ว+าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท(องถ่ินและ
ผู(บริหารท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ (ก๑๑๑)> 

LAWA๐๗๐ ก๗๐ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWA๐๗๑ ก๗๑ พระราชบัญญัติการเล=นแชรD พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWA๐๗๒ ก๗๒ พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWA๐๗๓ ก๗๓ พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWA๐๗๔ ก๗๔ - พระราชบัญญัติการฟPQนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ส๗๔)> 

LAWA๐๗๕ ก๗๕ พระราชบัญญัติการพัฒนาและส=งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWA๐๗๖ ก๗๖ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWA๐๗๗ ก๗๗ พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWA๐๗๘ ก๗๘ พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWA๐๗๙ ก๗๙ พระราชบัญญัติการเคหะแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWA๐๘๐ ก๘๐ พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของท่ีดินสําหรับการประเมิน 

ภาษีบํารุงท>องท่ี พ.ศ. ๒๕๒๙ 
LAWA๐๘๑ ก๘๑ พระราชบัญญัติกําหนดวิธีการระงับการค>ากําไรเกินสมควรจากราชการ  

พ.ศ. ๒๔๙๑ 
LAWA๐๘๒ ก๘๒ พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณDและเหรียญของทหารหญิง 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
LAWA๐๘๓ ก๘๓ พระราชบัญญัติกําหนดเขตจังหวัดในอ=าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
LAWA๐๘๔ ก๘๔ พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติแก=บุคคลซ่ึงเผยแพร=ข=าวอันเป]นการทําให>

เสียสัมพันธไมตรีระหว=างประเทศไทยกับประเทศท่ีมีสนธิสัญญาทางไมตรี 
กับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
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LAWA๐๘๕ ก๘๕ - พระราชบัญญัติการแสดงทรัพย�สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภา 

และสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด(วยการปJองกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ป๔๓)> 

LAWA๐๘๖ ก๘๖ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข>าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
LAWA๐๘๗ ก๘๗ พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWA๐๘๘ ก๘๘ พระราชบัญญัติการบริหารองคDกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWA๐๘๙ ก๘๙ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให>กู>ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWA๐๙๐ ก๙๐ พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพ่ือใช>จ=ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
LAWA๐๙๑ ก๙๑ - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(ส๖๗)> 

LAWA๐๙๒ ก๙๒ - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลปT พ.ศ. ๒๕๔๑ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปT พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ส๗๒)> 

LAWA๐๙๓ ก๙๓ พระราชบัญญัติการแข=งขันทางการค>า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๐๙๔ ก๙๔ พระราชบัญญัติการตอบโต>การทุ=มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค>า 

จากต=างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๐๙๕ ก๙๕ พระราชบัญญัติการเช=าอสังหาริมทรัพยDเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๐๙๖ ก๙๖ พระราชบัญญัติกองทุนฟ_`นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๐๙๗ ก๙๗ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๐๙๘ ก๙๘ พระราชบัญญัติการศึกษาแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๐๙๙ ก๙๙ พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค>าเกษตรล=วงหน>า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๑๐๐ ก๑๐๐ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให>แก= 

องคDกรปกครองส=วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๑๐๑ ก๑๐๑ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๑๐๒ ก๑๐๒ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต=างด>าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๑๐๓ ก๑๐๓ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWA๑๐๔ ก๑๐๔ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWA๑๐๕ ก๑๐๕ พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWA๑๐๖ ก๑๐๖ พระราชบัญญัติการจัดการหุ>นส=วนและหุ>นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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LAWA๑๐๗ ก๑๐๗ พระราชบัญญัติการรถไฟฟPาขนส=งมวลชนแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWA๑๐๘ ก๑๐๘ พระราชบัญญัติการค>าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWA๑๐๙ ก๑๐๙ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร>างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
LAWA๑๑๐ ก๑๑๐ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
LAWA๑๑๑ ก๑๑๑ พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท>องถ่ินหรือผู>บริหารท>องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWA๑๑๒ ก๑๑๒ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข>อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWA๑๑๓ ก๑๑๓ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWA๑๑๔ ก๑๑๔ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWA๑๑๕ ก๑๑๕ พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายท่ัวไปจากภยันตรายในการเดินเรือ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWA๑๑๖ ก๑๑๖ พระราชบัญญัติกองทุนหมู=บ>านและชุมชนเมืองแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWA๑๑๗ ก๑๑๗ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWA๑๑๘ ก๑๑๘ พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑDซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWA๑๑๙ ก๑๑๙ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณDฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWA๑๒๐ ก๑๒๐ พระราชบัญญัติการขนส=งต=อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWA๑๒๑ ก๑๒๑ พระราชบัญญัติการช=วยเหลือกู>ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWA๑๒๒ ก๑๒๒ พระราชบัญญัติการบริหารส=วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWA๑๒๓ ก๑๒๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWA๑๒๔ ก๑๒๔ พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWA๑๒๕ ก๑๒๕ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๒๖ ก๑๒๖ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนDของคู=สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๒๗ ก๑๒๗ พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๒๘ ก๑๒๘ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๒๙ ก๑๒๙ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนD  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๓๐ ก๑๓๐ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๓๑ ก๑๓๑ พระราชบัญญัติการแพทยDฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๓๒ ก๑๓๒ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต> พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWA๑๓๓ ก๑๓๓ พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWA๑๓๔ ก๑๓๔ พระราชบัญญัติการกลับเป]นผู>ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWA๑๓๕ ก๑๓๕ พระราชกําหนดกองทุนส=งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
LAWA๑๓๖ ก๑๓๖ พระราชกําหนดการให>ความช=วยเหลือทางการเงินแก=ผู>ท่ีได>รับความเสียหาย

จากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
LAWA๑๓๗ ก๑๓๗ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส=งข>ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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AWA๑๓๘ ก๑๓๘ พระราชบัญญัติการให>เอกชนร=วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWA๑๓๙ ก๑๓๙ พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู>เคยเป]นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWA๑๔๐ ก๑๔๐ พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว=างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWA๑๔๑ ก๑๔๑ พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
LAWA๑๔๒ ก๑๔๒ พระราชบัญญัติการกลับไปใช>สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาญข>าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

LAWA๑๔๓ ก๑๔๓ พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว=างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
LAWA๑๔๔ ก๑๔๔ พระราชบัญญัติการคุ>มครองคนไร>ท่ีพ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
LAWA๑๔๕ ก๑๔๕ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๔๖ ก๑๔๖ พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว=างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๔๗ ก๑๔๗ พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน>าท่ีของคณะกรรมการท่ีแต=งต้ังตามประกาศ

และคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห=งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๔๘ ก๑๔๘ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๔๙ ก๑๔๙ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร>างสรรคD พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๕๐ ก๑๕๐ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๕๑ ก๑๕๑ พระราชบัญญัติการยางแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๕๒ ก๑๕๒ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๘

ข 
 
LAWB๐๐๑ ข๐๑ - พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWB๐๐๒ ข๐๒ พระราชบัญญัติข=าวกรองแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
LAWB๐๐๓ ข๐๓ พระราชบัญญัติข>อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWB๐๐๔ ข๐๔ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๙

ค 
 
LAWC๐๐๑ ค๐๑ พระราชบัญญัติคณะสงฆD พ.ศ. ๒๕๐๕ 
LAWC๐๐๒ ค๐๒ พระราชบัญญัติคนเข>าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWC๐๐๓ ค๐๓ - พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ส๖๔)> 

LAWC๐๐๔ ค๐๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWC๐๐๕ ค๐๕ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของศูนยDพัฒนาการประมง 

แห=งเอเชียตะวันออกเฉียงใต> พ.ศ. ๒๕๑๔ 
LAWC๐๐๖ ค๐๖ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานขององคDการโทรคมนาคม 

แห=งเอเชียและแปซิฟfก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWC๐๐๗ ค๐๗ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWC๐๐๘ ค๐๘ พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค>าของเก=า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
LAWC๐๐๙ ค๐๙ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ=าสัตวDและจําหน=ายเนื้อสัตวD พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWC๐๑๐ ค๑๐ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช>เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
LAWC๐๑๑ ค๑๑ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานขององคDการสนธิสัญญา 

การปPองกันร=วมกันแห=งเอเซียอาคเนยD พ.ศ. ๒๕๐๓ 
LAWC๐๑๒ ค๑๒ - พระราชบัญญัติควบคุมการเช+าเคหะและท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความ
จําเปWน 
หรือซํ้าซ(อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

LAWC๐๑๓ ค๑๓ พระราชบัญญัติความร=วมมือระหว=างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWC๐๑๔ ค๑๔ - พระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว� พ.ศ. ๒๕๐๕ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย� พ.ศ. ๒๕๔๕ (ว๖๔)> 
LAWC๐๑๕ ค๑๕ - พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ก๙๗)> 
LAWC๐๑๖ ค๑๖ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

LAWC๐๑๗ ค๑๗ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

LAWC๐๑๘ ค๑๘ พระราชบัญญัติควบคุมการส=งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑD 
และสิ่งท่ีใช>ในการสงคราม พุทธศักราช ๒๔๙๕ 

LAWC๐๑๙ ค๑๙ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของประชาคมยุโรปและสํานักงาน
คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

LAWC๐๒๐ ค๒๐ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

LAWC๐๒๑ ค๒๑ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวD พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๐

ค 
 
LAWC๐๒๒ ค๒๒ - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอ่ืน ๆ ในภาวะคับขัน 

พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWC๐๒๓ ค๒๓ พระราชกําหนดควบคุมสินค>าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
LAWC๐๒๔ ค๒๔ พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑD พ.ศ. ๒๔๙๕ 
LAWC๐๒๕ ค๒๕ พระราชบัญญัติคุ>มครองผู>ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWC๐๒๖ ค๒๖ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว=างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ 
LAWC๐๒๗ ค๒๗ - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค๘๐)> 
LAWC๐๒๘ ค๒๘ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑD พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWC๐๒๙ ค๒๙ พระราชบัญญัติควบคุมแร=ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
LAWC๐๓๐ ค๓๐ พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕ 
LAWC๐๓๑ ค๓๑ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWC๐๓๒ ค๓๒ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห=งเอเชีย 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
LAWC๐๓๓ ค๓๓ พระราชบัญญัติคุ>มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
LAWC๐๓๔ ค๓๔ พระราชบัญญัติคุ>มครองผู>บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWC๐๓๕ ค๓๕ - พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห+งชาติ  

พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ว๐๑)> 

LAWC๐๓๖ ค๓๖ พระราชบัญญัติเครื่องแบบข>าราชการฝRายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
LAWC๐๓๗ ค๓๗ พระราชบัญญัติเครื่องแบบข>าราชการฝRายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWC๐๓๘ ค๓๘ พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ>าหน>าท่ีส=วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWC๐๓๙ ค๓๙ - พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับท่ี ๒) 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติตํารวจแห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ต๐๓)> 
LAWC๐๔๐ ค๔๐ พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
LAWC๐๔๑ ค๔๑ พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
LAWC๐๔๒ ค๔๒ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๐๔๓ ค๔๓ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
LAWC๐๔๔ ค๔๔ พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 
LAWC๐๔๕ ค๔๕ พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจําตัวเจ>าหน>าท่ีกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๑๑

ค 
 
LAWC๐๔๖ ค๔๖ พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWC๐๔๗ ค๔๗ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค>า พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWC๐๔๘ ค๔๘ พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
LAWC๐๔๙ ค๔๙ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและ 

ทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ 
LAWC๐๕๐ ค๕๐ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู>กํากับ

นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWC๐๕๑ ค๕๑ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWC๐๕๒ ค๕๒ - พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ร๔๖)> 

LAWC๐๕๓ ค๕๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWC๐๕๔ ค๕๔ พระราชบัญญัติเครื่องแบบผู>พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
LAWC๐๕๕ ค๕๕ - พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ร๔๖)> 

LAWC๐๕๖ ค๕๖ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานขององคDการโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว=างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

LAWC๐๕๗ ค๕๗ - พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๓๐ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติภาพยนตร�และวีดิทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ (ภ๐๘)> 

LAWC๐๕๘ ค๕๘ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยD พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๐๕๙ ค๕๙ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของสํานักงานใหญ=ของสหภาพไปรษณียD

แห=งเอเชียและแปซิฟfก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๐๖๐ ค๖๐ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันต=อแห=งเอเชีย 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWC๐๖๑ ค๖๑ พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณDอันเป]นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณD 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWC๐๖๒ ค๖๒ พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ=าหD พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWC๐๖๓ ค๖๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWC๐๖๔ ค๖๔ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑDยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWC๐๖๕ ค๖๕ พระราชบัญญัติคุ>มครองสุขภาพของผู>ไม=สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWC๐๖๖ ค๖๖ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจสากลสําหรับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต> ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๑๒

ค 
 
LAWC๐๖๗ ค๖๗ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานขององคDการข=ายงานศูนยDเพาะเลี้ยง

สัตวDน้ําแห=งเอเชียและแปซิฟfก พ.ศ. ๒๕๓๖ 
LAWC๐๖๘ ค๖๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ>าหน>าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
LAWC๐๖๙ ค๖๙ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานขององคDการการค>าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWC๐๗๐ ค๗๐ พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักด์ิ เครื่องราชอิสริยาภรณD และสิทธิในการรับ

เบ้ียหวัด บําเหน็จและบํานาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
LAWC๐๗๑ ค๗๑ พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก=ข>าราชการพลเรือน ทหาร หรือตํารวจ  

ซ่ึงกระทําการต=อต>านการดําเนินการสงครามของญ่ีปุRน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
LAWC๐๗๒ ค๗๒ - พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย�สินของคนต+างด(าว 

บางจําพวกในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความ
จําเปWนหรือซํ้าซ(อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

LAWC๐๗๓ ค๗๓ - พระราชบัญญัติคุ(มครองสิ่งท่ีใช(เพ่ือสาธารณประโยชน�ในภาวะคับขัน 
พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWC๐๗๔ ค๗๔ พระราชบัญญัติคุ>มครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
LAWC๐๗๕ ค๗๕ พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWC๐๗๖ ค๗๖ พระราชกําหนดควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแร=ทองคํา 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
LAWC๐๗๗ ค๗๗ พระราชบัญญัติคุ>มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWC๐๗๘ ค๗๘ - พระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด(วยคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๑ (ป๓๕)> 

LAWC๐๗๙ ค๗๙ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของคณะมนตรีความร=วมมือ 
ทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

LAWC๐๘๐ ค๘๐ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWC๐๘๑ ค๘๑ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWC๐๘๒ ค๘๒ พระราชบัญญัติคุ>มครองพันธุDพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWC๐๘๓ ค๘๓ พระราชบัญญัติคุ>มครองและส=งเสริมภูมิปhญญาการแพทยDแผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWC๐๘๔ ค๘๔ พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWC๐๘๕ ค๘๕ พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWC๐๘๖ ค๘๖ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของศูนยDฝiกอบรมวนศาสตรDชุมชน

แห=งภูมิภาคเอเชียแปซิฟfก พ.ศ. ๒๕๔๓ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๑๓

ค 
 
LAWC๐๘๗ ค๘๗ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWC๐๘๘ ค๘๘ พระราชบัญญัติคุ>มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWC๐๘๙ ค๘๙ พระราชบัญญัติค=าตอบแทนผู>เสียหาย และค=าทดแทนและค=าใช>จ=าย 

แก=จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
LAWC๐๙๐ ค๙๐ พระราชบัญญัติความลับทางการค>า พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWC๐๙๑ ค๙๑ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานขององคDการห>ามอาวุธเคมี  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWC๐๙๒ ค๙๒ พระราชบัญญัติคุ>มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWC๐๙๓ ค๙๓ พระราชบัญญัติคุ>มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWC๐๙๔ ค๙๔ พระราชบัญญัติคุ>มครองสิ่งบ=งชี้ทางภูมิศาสตรD พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWC๐๙๕ ค๙๕ พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWC๐๙๖ ค๙๖ พระราชบัญญัติคุ>มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว=าด>วยการค>าระหว=าง

ประเทศซ่ึงชนิดสัตวDปRาและพืชปRาท่ีใกล>สูญพันธุD ครั้งท่ี ๑๓ ในประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

LAWC๐๙๗ ค๙๗ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของสํานักงานผู>แทนธนาคารพัฒนา
เอเชียในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

LAWC๐๙๘ ค๙๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ=งและค=าเสียหายจากเรือโดนกัน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

LAWC๐๙๙ ค๙๙ พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณDจุลจอมเกล>า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWC๑๐๐ ค๑๐๐ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานขององคDการดาวเทียมเคลื่อนท่ี

ระหว=างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWC๑๐๑ ค๑๐๑ พระราชบัญญัติคุ>มครองผู>ถูกกระทําด>วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWC๑๐๒ ค๑๐๒ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส=งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWC๑๐๓ ค๑๐๓ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานขององคDการความร=วมมือด>านอวกาศ

แห=งเอเชียแปซิฟfก พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWC๑๐๔ ค๑๐๔ พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑDนม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๐๕ ค๑๐๕ พระราชบัญญัติคํานําหน>านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๐๖ ค๑๐๖ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๐๗ ค๑๐๗ พระราชบัญญัติคุ>มครองซากดึกดําบรรพD พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๐๘ ค๑๐๘ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลD พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๐๙ ค๑๐๙ พระราชบัญญัติความรับผิดต=อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค>าท่ีไม=ปลอดภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๑๔

ค 
 
LAWC๑๑๐ ค๑๑๐ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติ 

แห=งเอเชียตะวันออกเฉียงใต> พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๑๑ ค๑๑๑ พระราชบัญญัติคุ>มครองการดําเนินงานของสถาบันความร=วมมือเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจลุ=มน้ําโขง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
LAWC๑๑๒ ค๑๑๒ พระราชบัญญัติคุ>มครองผู>รับงานไปทําท่ีบ>าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWC๑๑๓ ค๑๑๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWC๑๑๔ ค๑๑๔ พระราชบัญญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล>อมในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWC๑๑๕ ค๑๑๕ พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู>แทนราษฎร 

และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWC๑๑๖ ค๑๑๖ พระราชบัญญัติความร=วมมือระหว=างประเทศในทางแพ=งเก่ียวกับการละเมิด

สิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
LAWC๑๑๗ ค๑๑๗ พระราชบัญญัติควบคุมการใช>สารต>องห>ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
LAWC๑๑๘ ค๑๑๘ พระราชบัญญัติคุ>มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว=าด>วยการค>าระหว=าง

ประเทศซ่ึงชนิดสัตวDปRาและพืชปRาท่ีใกล>สูญพันธุD ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

LAWC๑๑๙ ค๑๑๙ พระราชบัญญัติความเท=าเทียมระหว=างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWC๑๒๐ ค๑๒๐ พระราชบัญญัติคุ>มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช=วยการเจริญพันธุD 

ทางการแพทยD พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWC๑๒๑ ค๑๒๑ พระราชบัญญัติคลังสินค>า ไซโล และห>องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๑๕

ง 
 
LAWD๐๐๑ ง๐๑ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
LAWD๐๐๒ ง๐๒ พระราชบัญญัติเงินเดือนของข>าราชการผู>ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
LAWD๐๐๓ ง๐๓ พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
LAWD๐๐๔ ง๐๔ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWD๐๐๕ ง๐๕ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน=ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
LAWD๐๐๖ ง๐๖ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน=ง และประโยชนDตอบแทนอ่ืน

ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู>ตรวจการแผ=นดินและผู>ตรวจการแผ=นดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตแห=งชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ=นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

LAWD๐๐๗ ง๐๗ - พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน+งข(าราชการอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการฝ[ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ร๑๐)> 

LAWD๐๐๘ ง๐๘ รวมกฎหมายงบประมาณรายจ=ายประจําปlงบประมาณ 
LAWD๐๐๙ ง๐๙ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน=งข>าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWD๐๑๐ ง๑๐ พระราชบัญญัติงาช>าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๑๖

จ 
 
LAWE๐๐๑ จ๐๑ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
LAWE๐๐๒ จ๐๒ พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 
LAWE๐๐๓ จ๐๓ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWE๐๐๔ จ๐๔ พระราชบัญญัติจัดการฝiกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
LAWE๐๐๕ จ๐๕ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
LAWE๐๐๖ จ๐๖ - พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (ศ๐๓)> 

LAWE๐๐๗ จ๐๗ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๒๘ 
LAWE๐๐๘ จ๐๘ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
LAWE๐๐๙ จ๐๙ พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWE๐๑๐ จ๑๐ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรDในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
LAWE๐๑๑ จ๑๑ พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
LAWE๐๑๒ จ๑๒ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยDสินฝRายพระมหากษัตริยD พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
LAWE๐๑๓ จ๑๓ - พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ[ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ[ายรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร๕๒)> 

LAWE๐๑๔ จ๑๔ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWE๐๑๕ จ๑๕ พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWE๐๑๖ จ๑๖ พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
LAWE๐๑๗ จ๑๗ พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู=บ>านอาสาพัฒนาและปPองกันตนเอง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWE๐๑๘ จ๑๘ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWE๐๑๙ จ๑๙ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ>มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
LAWE๐๒๐ จ๒๐ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณDมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWE๐๒๑ จ๒๑ พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWE๐๒๒ จ๒๒ พระราชบัญญัติจัดสรรรายได>ประเภทภาษีมูลค=าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ

ให>แก=ราชการส=วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWE๐๒๓ จ๒๓ - พระราชบัญญัติจํากัดสิทธิคนไทยผู(กระทําการอันเปWนภัยแก+ชาติ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๑๗

จ 
 
LAWE๐๒๔ จ๒๔ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยDสินทางปhญญาและการค>าระหว=างประเทศ 

และวิธีพิจารณาคดีทรัพยDสินทางปhญญาและการค>าระหว=างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

LAWE๐๒๕ จ๒๕ - พระราชบัญญัติจัดสรรทุนสํารองเงินตราเพ่ือบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
<กฎหมายใช(เฉพาะกาล ไม+มีผลใช(บังคับกับสภาพกาลใดอีก> 

LAWE๐๒๖ จ๒๖ พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช>  
พ.ศ. ๒๔๙๘ 

LAWE๐๒๗ จ๒๗ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล>มละลายและวิธีพิจารณาคดีล>มละลาย  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWE๐๒๘ จ๒๘ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWE๐๒๙ จ๒๙ พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWE๐๓๐ จ๓๐ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพ=งกรุงเทพใต>และศาลอาญากรุงเทพใต>  

พ.ศ. ๒๕๓๒ 
LAWE๐๓๑ จ๓๑ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอุทธรณDภาค พ.ศ. ๒๕๓๒ 
LAWE๐๓๒ จ๓๒ พระราชบัญญัติจดแจ>งการพิมพD พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWE๐๓๓ จ๓๓ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพ=งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ 
LAWE๐๓๔ จ๓๔ รวมกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองในภูมิภาค 
LAWE๐๓๕ จ๓๕ พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWE๐๓๖ จ๓๖ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงสําหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
LAWE๐๓๗ จ๓๗ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงสําหรับหัวเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๑๘

ช 
 
LAWF๐๐๑ ช๐๑ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
LAWF๐๐๒ ช๐๒ พระราชบัญญัติใช>ตราแผ=นดิน (รัตนโกสินทรศก ๑๐๘) 
LAWF๐๐๓ ช๐๓ พระราชบัญญัติชดเชยค=าภาษีอากรสินค>าส=งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร  

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
LAWF๐๐๔ ช๐๔ พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตวD พ.ศ. ๒๕๕๘  
LAWF๐๐๕ ช๐๕ พระราชบัญญัติช=างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWF๐๐๖ ช๐๖ พระราชกําหนดชั้นยศเสนอความชอบสําหรับพระราชทาน 

เครื่องราชอิศริยาภรณD ช>างเผือกแลมงกุฎสยาม (พระพุทธศักราช ๒๔๕๙) 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๑๙

ด 
 
LAWG๐๐๑ ด๐๑ พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให>กู>ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๒๐

ต 
 
LAWH๐๐๑ ต๐๑ - พระราชบัญญัติตั๋วเงินคลัง พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ก๑๑๗)> 

LAWH๐๐๒ ต๐๒ - พระราชบัญญัติตามช(าง รัตนโกสินทร�ศก ๑๒๗ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWH๐๐๓ ต๐๓ พระราชบัญญัติตํารวจแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWH๐๐๔ ต๐๔ รวมกฎหมายต้ังจังหวัด 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๒๑

ถ 
 
LAWHA๐๑ ถ๐๑ พระราชกําหนดถอนคืนเหรียญกษาปณDชนิดทองขาว ราคาห>าบาท ลักษณะ

เก>าเหลี่ยม พ.ศ. ๒๕๒๑ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๒๒

ท 
 
LAWI๐๐๑ ท๐๑ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
LAWI๐๐๒ ท๐๒ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยD พ.ศ. ๒๔๙๙ 
LAWI๐๐๓ ท๐๓ พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWI๐๐๔ ท๐๔ - พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท� พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ก๑๑๐)> 

LAWI๐๐๕ ท๐๕ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
LAWI๐๐๖ ท๐๖ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWI๐๐๗ ท๐๗ - พระราชบัญญัติทางหลวงท่ีได(รับสัมประทาน พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ท๐๘)> 
LAWI๐๐๘ ท๐๘ พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWI๐๐๙ ท๐๙ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWI๐๑๐ ท๑๐ พระราชบัญญัติทรัสตDเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๒๓

ธ 
 
LAWJ๐๐๑ ธ๐๑ พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWJ๐๐๒ ธ๐๒ พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณDการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWJ๐๐๓ ธ๐๓ พระราชบัญญัติธนาคารแห=งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
LAWJ๐๐๔ ธ๐๔ <ว+าง> 
LAWJ๐๐๕ ธ๐๕ พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
LAWJ๐๐๖ ธ๐๖ พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหD พ.ศ. ๒๔๙๖ 
LAWJ๐๐๗ ธ๐๗ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 
LAWJ๐๐๘ ธ๐๘ พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกD พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWJ๐๐๙ ธ๐๙ พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส=งออกและนําเข>าแห=งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๓๖ 
LAWJ๐๑๐ ธ๑๐ พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWJ๐๑๑ ธ๑๑ พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย=อม 

แห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWJ๐๑๒ ธ๑๒ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๒๔

น 
 
LAWK๐๐๑ น๐๑ รวมกฎหมายนิรโทษกรรม 
LAWK๐๐๒ น๐๒ พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยDเป]นหลักทรัพยD 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWK๐๐๓ น๐๓ พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
LAWK๐๐๔ น๐๔ - พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการค(าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓  
(ก๑๐๘)> 

LAWK๐๐๕ น๐๕ พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
LAWK๐๐๖ น๐๖ <ว+าง> 
LAWK๐๐๗ น๐๗ พระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 
LAWK๐๐๘ น๐๘ พระราชบัญญัตินโยบายการท=องเท่ียวแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๒๕

บ 
 
LAWL๐๐๑ บ๐๑ - พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชกําหนดแก(ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗> 

LAWL๐๐๒ บ๐๒ พระราชบัญญัติบังคับการให>เป]นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการปฏิบัติ
ต=อเชลยศึก ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

LAWL๐๐๓ บ๐๓ - พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวข(าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน
สุขาภิบาล และพนักงานองค�การของรัฐ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ(าหน(าท่ีของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (บ๑๗)> 

LAWL๐๐๔ บ๐๔ พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
LAWL๐๐๕ บ๐๕ พระราชบัญญัติบํารุงพันธุDสัตวD พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWL๐๐๖ บ๐๖ - พระราชบัญญัติบํารุงพืช พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWL๐๐๗ บ๐๗ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข>าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
LAWL๐๐๘ บ๐๘ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข>าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 
LAWL๐๐๙ บ๐๙ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข>าราชการส=วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
LAWL๐๑๐ บ๑๐ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
LAWL๐๑๑ บ๑๑ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWL๐๑๒ บ๑๒ พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย=อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWL๐๑๓ บ๑๓ - พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย+อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย+อมแห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (ธ๑๑)> 

LAWL๐๑๔ บ๑๔ พระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู=อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWL๐๑๕ บ๑๕ - พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย�สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย� 
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ (ย๑๖)> 

LAWL๐๑๖ บ๑๖ พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยD พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWL๐๑๗ บ๑๗ พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ>าหน>าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWL๐๑๘ บ๑๘ พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยDไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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๒๖

ป 
 
LAWM๐๐๑ ป๐๑ - ประกาศห(ามมิให(ตกเข(าแก+ชาวนา 

<ยกเลิกแล(วโดย สภาพการใช(> 
LAWM๐๐๒ ป๐๒ ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
LAWM๐๐๓ ป๐๓ ประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยD 
LAWM๐๐๔ ป๐๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ=ง 
LAWM๐๐๕ ป๐๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
LAWM๐๐๖ ป๐๖ ประมวลกฎหมายอาญา 
LAWM๐๐๗ ป๐๗ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
LAWM๐๐๘ ป๐๘ ประมวลรัษฎากร 
LAWM๐๐๙ ป๐๙ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWM๐๑๐ ป๑๐ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWM๐๑๑ ป๑๑ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWM๐๑๒ ป๑๒ - พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ก๑๑๓)> 
LAWM๐๑๓ ป๑๓ พระราชบัญญัติปPองกันและปราบปรามการค>าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
LAWM๐๑๔ ป๑๔ - พระราชบัญญัติปรามการทําให(แพร+หลายและการค(าวัตถุอันลามก 

พุทธศักราช ๒๔๗๑ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWM๐๑๕ ป๑๕ - พระราชบัญญัติปJองกันการกระทําบางอย+างในการขนส+งสินค(าขาออกทาง
เรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความ
จําเปWน 
หรือซํ้าซ(อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

LAWM๐๑๖ ป๑๖ - พระราชบัญญัติปJองกันการกระทําอันเปWนคอมมิวนิสต� พ.ศ. ๒๔๙๕ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติปJองกันการกระทํา
อันเปWนคอมมิวนิสต� พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓> 

LAWM๐๑๗ ป๑๗ - พระราชบัญญัติปJองกันภัยฝ[ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ป๔๖)> 

LAWM๐๑๘ ป๑๘ - พระราชบัญญัติปJองกันการทุ+มตลาด พ.ศ. ๒๕๐๗ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการตอบโต(การทุ+มตลาดและการอุดหนุน 
ซ่ึงสินค(าจากต+างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ก๙๔)> 
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๒๗

ป 
 
LAWM๐๑๙ ป๑๙ - พระราชบัญญัติปJองกันภยันตรายอันเกิดแต+การเล+นมหรสพ  

พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ค๐๔)> 

LAWM๐๒๐ ป๒๐ พระราชบัญญัติปPองกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWM๐๒๑ ป๒๑ พระราชบัญญัติปPองกันและปราบปรามการกระทําอันเป]นโจรสลัด  

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWM๐๒๒ ป๒๒ - พระราชบัญญัติปJองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด(วยการปJองกัน 
และปรามปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ป๔๓)> 

LAWM๐๒๓ ป๒๓ พระราชบัญญัติปPองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
LAWM๐๒๔ ป๒๔ - พระราชบัญญัติปJองกันและระงับอัคคีภัย พุทธศักราช ๒๔๙๕ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติปJองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
(ป๓๙)> 

LAWM๐๒๕ ป๒๕ พระราชบัญญัติปhนส=วนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
LAWM๐๒๖ ป๒๖ พระราชบัญญัติปRาไม> พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWM๐๒๗ ป๒๗ พระราชบัญญัติปRาสงวนแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
LAWM๐๒๘ ป๒๘ พระราชบัญญัติปfโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
LAWM๐๒๙ ป๒๙ พระราชบัญญัติปlประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
LAWM๐๓๐ ป๓๐ พระราชบัญญัติปุuย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWM๐๓๑ ป๓๑ พระราชบัญญัติไปรษณียD พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
LAWM๐๓๒ ป๓๒ พระราชกําหนดปPองกันการใช>สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWM๐๓๓ ป๓๓ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWM๐๓๔ ป๓๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว=าด>วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWM๐๓๕ ป๓๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว=าด>วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWM๐๓๖ ป๓๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว=าด>วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู>แทน

ราษฎรและการได>มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWM๐๓๗ ป๓๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว=าด>วยการออกเสียงประชามติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
LAWM๐๓๘ ป๓๘ พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป]นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWM๐๓๙ ป๓๙ - พระราชบัญญัติปJองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ป๔๖)> 
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๒๘

ป 
 
LAWM๐๔๐ ป๔๐ พระราชบัญญัติปPองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWM๐๔๑ ป๔๑ - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด(วยผู(ตรวจการแผ+นดินของรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด(วยผู(ตรวจการ
แผ+นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ป๔๘)> 

LAWM๐๔๒ ป๔๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว=าด>วยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผู>ดํารงตําแหน=งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWM๐๔๓ ป๔๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว=าด>วยการปPองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWM๐๔๔ ป๔๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว=าด>วยการตรวจเงินแผ=นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWM๐๔๕ ป๔๕ พระราชบัญญัติปPองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แก=การก=อการร>าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWM๐๔๖ ป๔๖ พระราชบัญญัติปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWM๐๔๗ ป๔๗ พระราชบัญญัติปPองกันและปราบปรามการค>ามนุษยD พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWM๐๔๘ ป๔๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว=าด>วยผู>ตรวจการแผ=นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
LAWM๐๔๙ ป๔๙ รวมกฎหมายเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาล 
LAWM๐๕๐ ป๕๐ พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู>ท่ีกระทรวงการคลังกู> 

เพ่ือช=วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ_`นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

LAWM๐๕๑ ป๕๑ พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป]นมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖ 

LAWM๐๕๒ ป๕๒ พระราชบัญญัติปPองกันและปราบปรามการมีส=วนร=วมในองคDกรอาชญากรรม
ข>ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

LAWM๐๕๓ ป๕๓ พระราชบัญญัติปPองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวD  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๒๙

ผ 
 
LAWN๐๐๑ ผ๐๑ - พระราชบัญญัติผู(สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ว๖๗)> 
LAWN๐๐๒ ผ๐๒ พระราชบัญญัติผู>สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๓๐

พ 
 
LAWO๐๐๑ พ๐๑ - พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติให(ใช(พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(พ๑๖)> 

LAWO๐๐๒ พ๐๒ - พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติองค�กรอัยการและพนักงานอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ (อ๒๓)> 

LAWO๐๐๓ พ๐๓ - พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด(วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ป๓๔)> 

LAWO๐๐๔ พ๐๔ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
LAWO๐๐๕ พ๐๕ พระราชบัญญัติพันธุDพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWO๐๐๖ พ๐๖ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค=าภาคหลวงแร= พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWO๐๐๗ พ๐๗ พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWO๐๐๘ พ๐๘ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWO๐๐๙ พ๐๙ พระราชบัญญัติเพ่ิมอํานาจตํารวจในการปPองกันและปราบปรามการกระทําผิด

ทางน้ํา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
LAWO๐๑๐ พ๑๐ พระราชบัญญัติไพ= พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
LAWO๐๑๑ พ๑๑ พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWO๐๑๒ พ๑๒ พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWO๐๑๓ พ๑๓ - พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๔ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ร๔๓)> 

LAWO๐๑๔ พ๑๔ พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWO๐๑๕ พ๑๕ พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWO๐๑๖ พ๑๖ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWO๐๑๗ พ๑๗ พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๓๑

ฟ 
 
LAWP๐๐๑ ฟ๐๑ พระราชบัญญัติฟ_`นฟูสมรรถภาพผู>ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๓๒

ภ 
 
LAWQ๐๐๑ ภ๐๑ - พระราชบัญญัติภาพยนตร� พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติภาพยนตร�และวีดิทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ (ภ๐๘)> 
LAWQ๐๐๒ ภ๐๒ พระราชบัญญัติภาษีเงินได>ปfโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
LAWQ๐๐๓ ภ๐๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท>องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
LAWQ๐๐๔ ภ๐๔ พระราชบัญญัติภาษีปPาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
LAWQ๐๐๕ ภ๐๕ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
LAWQ๐๐๖ ภ๐๖ พระราชกําหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
LAWQ๐๐๗ ภ๐๗ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWQ๐๐๘ ภ๐๘ พระราชบัญญัติภาพยนตรDและวีดิทัศนD พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWQ๐๐๙ ภ๐๙ พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๓๓

ม 
 
LAWR๐๐๑ ม๐๑ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๑๑ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ม๒๗)> 

LAWR๐๐๒ ม๐๒ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก+น พ.ศ. ๒๕๒๑ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก+น พ.ศ. ๒๕๔๑ (ม๒๘)> 

LAWR๐๐๓ ม๐๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม= พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWR๐๐๔ ม๐๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรD พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWR๐๐๕ ม๐๕ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWR๐๐๖ ม๐๖ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ (ม๒๙)> 
LAWR๐๐๗ ม๐๗ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ม๓๑)> 

LAWR๐๐๘ ม๐๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

LAWR๐๐๙ ม๐๙ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD พ.ศ. ๒๕๒๒ 

LAWR๐๑๐ ม๑๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

LAWR๐๑๑ ม๑๑ - พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการบริหารองค�กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(ก๘๘)> 

LAWR๐๑๒ ม๑๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWR๐๑๓ ม๑๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWR๐๑๔ ม๑๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWR๐๑๕ ม๑๕ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWR๐๑๖ ม๑๖ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณD พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWR๐๑๗ ม๑๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWR๐๑๘ ม๑๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWR๐๑๙ ม๑๙ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม=โจ> พ.ศ. ๒๕๓๙ 
LAWR๐๒๐ ม๒๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWR๐๒๑ ม๒๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWR๐๒๒ ม๒๒ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑDอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
LAWR๐๒๓ ม๒๓ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค>าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
LAWR๐๒๔ ม๒๔ - พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ (ม๓๓)> 
LAWR๐๒๕ ม๒๕ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู>กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพ

ติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๓๔

ม 
 
LAWR๐๒๖ ม๒๖ - พระราชบัญญัติมาตรการในการปJองกันและปราบปรามการค(าหญิง 

และเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติปJองกันและปราบปรามการค(ามนุษย�  
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ป๔๗)> 

LAWR๐๒๗ ม๒๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWR๐๒๘ ม๒๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก=น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWR๐๒๙ ม๒๙ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWR๐๓๐ ม๓๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล>าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWR๐๓๑ ม๓๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWR๐๓๒ ม๓๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม=ฟPาหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWR๐๓๓ ม๓๓ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWR๐๓๔ ม๓๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWR๐๓๕ ม๓๕ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรD พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWR๐๓๖ ม๓๖ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWR๐๓๗ ม๓๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWR๐๓๘ ม๓๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล>าพระนครเหนือ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWR๐๓๙ ม๓๙ พระราชบัญญัติมาตรการปกปPองจากการนําเข>าสินค>าท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWR๐๔๐ ม๔๐ พระราชบัญญัติมาตรการของฝRายบริหารในการปPองกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWR๐๔๑ ม๔๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค>าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWR๐๔๒ ม๔๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWR๐๔๓ ม๔๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ 

<เปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓  
เป]นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดย พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
เป]นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖ (ป๕๑)> 

LAWR๐๔๔ ม๔๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWR๐๔๕ ม๔๕ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุD พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๓๕

ย 
 
LAWS๐๐๑ ย๐๑ - พระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติตํารวจแห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ต๐๓)> 
LAWS๐๐๒ ย๐๒ พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
LAWS๐๐๓ ย๐๓ พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู>บังคับบัญชา และเจ>าหน>าท่ี 

กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWS๐๐๔ ย๐๔ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
LAWS๐๐๕ ย๐๕ พระราชบัญญัติยกเว>นค=าธรรมเนียมบางประเภทให>แก=ผู>ได>รับพระราชทาน

เหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
LAWS๐๐๖ ย๐๖ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWS๐๐๗ ย๐๗ พระราชบัญญัติยาเสพติดให>โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWS๐๐๘ ย๐๘ รวมกฎหมายยกเว>นความผิดเก่ียวกับผู>ขาดหนีราชการทหาร ตํารวจ  

และการเกณฑDแรงงาน 
LAWS๐๐๙ ย๐๙ พระราชบัญญัติยกเว>นค=าธรรมเนียมบางประเภทให>แก=ผู>ได>รับพระราชทาน

เหรียญกล>าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
LAWS๐๑๐ ย๑๐ พระราชบัญญัติยกเว>นค=าธรรมเนียมบางประเภทให>แก=ทหารผ=านศึก 

นอกประจําการและครอบครัวทหารผ=านศึกซ่ึงเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน>าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

LAWS๐๑๑ ย๑๑ พระราชบัญญัติยศตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
LAWS๐๑๒ ย๑๒ พระราชบัญญัติยกเว>นความผิดทางอาญาให>แก=ผู>นําอาวุธป_น เครื่องกระสุนป_น 

หรือวัตถุระเบิด ท่ีไม=ได>รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห>ามออกใบอนุญาต  
มามอบให>แก=ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

LAWS๐๑๓ ย๑๓ พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม=เหมาะสมกับกาลปhจจุบัน  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

LAWS๐๑๔ ย๑๔ พระราชบัญญัติยกเว>นการนําระยะเวลาและเง่ือนไขตามมาตรา ๖๑  
แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยDมาใช>บังคับแก=ผู>สูญหายจากกรณี 
ธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

LAWS๐๑๕ ย๑๕ พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซ่ึงใช>บังคับในภาวะคับขัน 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

LAWS๐๑๖ ย๑๖ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยDสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
LAWS๐๑๗ ย๑๗ รวมกฎหมายยกฐานะศาลแขวงเป]นศาลจังหวัด 
LAWS๐๑๘ ย๑๘ พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWS๐๑๙ ย๑๙ พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คําสั่งของคณะปฏิรูป 

การปกครองแผ=นดิน และกฎหมายท่ีเก่ียวข>อง ท่ีให>ศาลพลเรือนเป]น 
ศาลทหารในเวลาไม=ปกติ และท่ีให>ศาลทหารพิจารณาคดีซ่ึงเก่ียวกับ 
ความผิดอันเป]นคอมมิวนิสตD พ.ศ. ๒๕๓๙ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๓๖

ย 
 
LAWS๐๒๐ ย๒๐ พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรD  

พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWS๐๒๑ ย๒๑ พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจําเป]น 

หรือซํ้าซ>อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๓๗

ร 
 
LAWT๐๐๑ ร๐๑ พระราชบัญญัติรถยนตD พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWT๐๐๒ ร๐๒ พระราชบัญญัติรถยนตรDทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
LAWT๐๐๓ ร๐๓ - พระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWT๐๐๔ ร๐๔ รวมกฎหมายระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว=างเวลาประกาศใช> 
กฎอัยการศึกฯ 

LAWT๐๐๕ ร๐๕ - พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ร๔๖)> 

LAWT๐๐๖ ร๐๖ รัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย 
LAWT๐๐๗ ร๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบข>าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWT๐๐๘ ร๐๘ - พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการฝ[ายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการฝ[ายตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ร๔๔)> 

LAWT๐๐๙ ร๐๙ - พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการฝ[ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ร๕๓)> 

LAWT๐๑๐ ร๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบข>าราชการฝRายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWT๐๑๑ ร๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบข>าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWT๐๑๒ ร๑๒ - พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (ร๔๗)> 

LAWT๐๑๓ ร๑๓ - พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการกรุงเทพมหานคร 
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร๕๔)> 

LAWT๐๑๔ ร๑๔ - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส+วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติองค�การบริหารส+วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(อ๑๖)> 

LAWT๐๑๕ ร๑๕ พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
LAWT๐๑๖ ร๑๖ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป]นระเบียบเรียบร>อย 

ของบ>านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWT๐๑๗ ร๑๗ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWT๐๑๘ ร๑๘ พระราชบัญญัติราชทัณฑD พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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๓๘

ร 
 
LAWT๐๑๙ ร๑๙ พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWT๐๒๐ ร๒๐ พระราชบัญญัติราชองครักษD พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
LAWT๐๒๑ ร๒๑ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ>า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWT๐๒๒ ร๒๒ พระราชบัญญัติรายได>เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWT๐๒๓ ร๒๓ - พระราชบัญญัติรายได(สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๘ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWT๐๒๔ ร๒๔ พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
LAWT๐๒๕ ร๒๕ พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
LAWT๐๒๖ ร๒๖ - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ร๔๒)> 

LAWT๐๒๗ ร๒๗ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธD พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWT๐๒๘ ร๒๘ พระราชบัญญัติแร= พ.ศ. ๒๕๑๐ 
LAWT๐๒๙ ร๒๙ พระราชบัญญัติโรคติดต=อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWT๐๓๐ ร๓๐ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวD พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWT๐๓๑ ร๓๑ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWT๐๓๒ ร๓๒ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWT๐๓๓ ร๓๓ พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ 
LAWT๐๓๔ ร๓๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
LAWT๐๓๕ ร๓๕ - พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ร๔๙)> 
LAWT๐๓๖ ร๓๖ พระราชบัญญัติระเบียบข>าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWT๐๓๗ ร๓๗ - พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติตํารวจแห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ต๐๓)> 
LAWT๐๓๘ ร๓๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ=นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWT๐๓๙ ร๓๙ - พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (ร๔๘)> 

LAWT๐๔๐ ร๔๐ พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
LAWT๐๔๑ ร๔๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส=วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWT๐๔๒ ร๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWT๐๔๓ ร๔๓ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธD พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWT๐๔๔ ร๔๔ พระราชบัญญัติระเบียบข>าราชการฝRายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWT๐๔๕ ร๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๓๙

ร 
 
LAWT๐๔๖ ร๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWT๐๔๗ ร๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบข>าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWT๐๔๘ ร๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบข>าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWT๐๔๙ ร๔๙ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWT๐๕๐ ร๕๐ พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWT๐๕๑ ร๕๑ พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร>อยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWT๐๕๒ ร๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝRายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWT๐๕๓ ร๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบข>าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWT๐๕๔ ร๕๔ พระราชบัญญัติระเบียบข>าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๔๐

ล 
 
LAWU๐๐๑ ล๐๑ พระราชบัญญัติล>มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
LAWU๐๐๒ ล๐๒ - พระราชบัญญัติล(อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWU๐๐๓ ล๐๓ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท>องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
LAWU๐๐๔ ล๐๔ - พระราชบัญญัติลักษณพยาน ปkรัตนโกสินทร�ศก ๑๑๓ 

<ยกเลิกแล(วโดย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ+ง (ป๐๔)  
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป๐๕)> 

LAWU๐๐๕ ล๐๕ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWU๐๐๖ ล๐๖ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWU๐๐๗ ล๐๗ รวมกฎหมายล>างมลทิน 
LAWU๐๐๘ ล๐๘ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ=ยนตD พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๔๑

ว 
 
LAWV๐๐๑ ว๐๑ พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWV๐๐๒ ว๐๒ พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต=อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWV๐๐๓ ว๐๓ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWV๐๐๔ ว๐๔ รวมกฎหมายว=าด>วยการกู>เงิน 
LAWV๐๐๕ ว๐๕ - พระราชบัญญัติว+าด(วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  
(ค๘๕)> 

LAWV๐๐๖ ว๐๖ พระราชบัญญัติว=าด>วยการขัดกันแห=งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
LAWV๐๐๗ ว๐๗ - พระราชบัญญัติว+าด(วยการค(าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติมาตรการในการปJองกันและปราบปราม
การค(าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ (ม๒๖)> 

LAWV๐๐๘ ว๐๘ พระราชบัญญัติว=าด>วยการจัดต้ังองคDการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
LAWV๐๐๙ ว๐๙ - พระราชบัญญัติว+าด(วยการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน  

พ.ศ. ๒๔๙๕ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ก๑๑๙)> 

LAWV๐๑๐ ว๑๐ พระราชบัญญัติว=าด>วยการปฏิบัติต=ออากาศยานท่ีกระทําผิดกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

LAWV๐๑๑ ว๑๑ พระราชบัญญัติว=าด>วยการยึดทรัพยDสินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
LAWV๐๑๒ ว๑๒ พระราชบัญญัติว=าด>วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยD พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWV๐๑๓ ว๑๓ พระราชบัญญัติว=าด>วยเขตตDปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
LAWV๐๑๔ ว๑๔ พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWV๐๑๕ ว๑๕ พระราชบัญญัติว=าด>วยการส=งผู>ร>ายข>ามแดนระหว=างราชอาณาจักรไทย 

กับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWV๐๑๖ ว๑๖ พระราชบัญญัติว=าด>วยความผิดของพนักงานในองคDการหรือหน=วยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
LAWV๐๑๗ ว๑๗ พระราชบัญญัติว=าด>วยความผิดอันเกิดจากการใช>เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWV๐๑๘ ว๑๘ พระราชบัญญัติว=าด>วยลักษณฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิก 

ในกรุงสยามตามกฎหมาย (รัตนโกสินทรDศก ๑๒๘) 
LAWV๐๑๙ ว๑๙ พระราชบัญญัติว=าด>วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝRายสรรพากรเฉพาะกาล

เนื่องจากพระราชบัญญัติปlประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
LAWV๐๒๐ ว๒๐ - พระราชบัญญัติว+าด(วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติตํารวจแห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ต๐๓)> 
LAWV๐๒๑ ว๒๑ พระราชบัญญัติว=าด>วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
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ว 
 
LAWV๐๒๒ ว๒๒ พระราชบัญญัติว=าด>วยการใช>กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปhตตานี 

นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
LAWV๐๒๓ ว๒๓ พระราชบัญญัติว=าด>วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
LAWV๐๒๔ ว๒๔ พระราชบัญญัติว=าด>วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย  

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
LAWV๐๒๕ ว๒๕ - พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ (ว๕๘)> 
LAWV๐๒๖ ว๒๖ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
LAWV๐๒๗ ว๒๗ - พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป9ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ (ส๕๙)> 
LAWV๐๒๘ ว๒๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
LAWV๐๒๙ ว๒๙ พระราชบัญญัติว=าด>วยความผิดทางวินัยของข>าราชการซ่ึงไปปฏิบัติหน>าท่ี 

ในหน=วยงานท่ีมิใช=ส=วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWV๐๓๐ ว๓๐ พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภD พ.ศ. ๒๕๒๘ 
LAWV๐๓๑ ว๓๑ - พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� พ.ศ. ๒๔๙๘ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ (ก๑๒๙)> 

LAWV๐๓๒ ว๓๒ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
LAWV๐๓๓ ว๓๓ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
LAWV๐๓๔ ว๓๔ - พระราชบัญญัติว+าด(วยการให(เอกชนเข(าร+วมงานหรือดําเนินการในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการให(เอกชนร+วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ก๑๓๘)> 

LAWV๐๓๕ ว๓๕ พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWV๐๓๖ ว๓๖ พระราชบัญญัติวินัยข>าราชการกรมราชทัณฑD พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
LAWV๐๓๗ ว๓๗ พระราชบัญญัติว=าด>วยความผิดบางประการต=อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWV๐๓๘ ว๓๘ - พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

<ยกเลิกแล(วโดย รัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ซ่ึงกําหนดให(มีศาลรัฐธรรมนูญ> 

LAWV๐๓๙ ว๓๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๐๖ 

LAWV๐๔๐ ว๔๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

LAWV๐๔๑ ว๔๑ พระราชบัญญัติว=าด>วยเอกสิทธิและความคุ>มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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ว 
 
LAWV๐๔๒ ว๔๒ พระราชบัญญัติว=าด>วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปfโตรเลียมในทะเล  

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWV๐๔๓ ว๔๓ พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWV๐๔๔ ว๔๔ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWV๐๔๕ ว๔๕ - พระราชบัญญัติว+าด(วยข(อตกลงการมอบให(อนุญาโตตุลาการชี้ขาด 

พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ (อ๑๓)> 

LAWV๐๔๖ ว๔๖ พระราชบัญญัติว=าด>วยการส=งผู>ร>ายข>ามแดนระหว=างราชอาณาจักรไทย 
กับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 

LAWV๐๔๗ ว๔๗ พระราชบัญญัติว=าด>วยการส=งผู>ร>ายข>ามแดนระหว=างราชอาณาจักรไทย 
กับสาธารณรัฐฟfลิปปfนสD พ.ศ. ๒๕๒๗ 

LAWV๐๔๘ ว๔๘ พระราชบัญญัติว=าด>วยการจัดหาอสังหาริมทรัพยDเพ่ือกิจการขนส=งมวลชน 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

LAWV๐๔๙ ว๔๙ พระราชบัญญัติว=าด>วยข>อสัญญาท่ีไม=เป]นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWV๐๕๐ ว๕๐ พระราชบัญญัติว=าด>วยการส=งผู>ร>ายข>ามแดนระหว=างราชอาณาจักรไทย 

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWV๐๕๑ ว๕๑ พระราชบัญญัติว=าด>วยเอกสิทธิและความคุ>มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWV๐๕๒ ว๕๒ พระราชบัญญัติว=าด>วยการเข>าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWV๐๕๓ ว๕๓ พระราชบัญญัติว=าด>วยราคาสินค>าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWV๐๕๔ ว๕๔ พระราชบัญญัติว=าด>วยการเข>าชื่อเสนอข>อบัญญัติท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWV๐๕๕ ว๕๕ พระราชบัญญัติว=าด>วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน>าท่ีระหว=างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWV๐๕๖ ว๕๖ พระราชบัญญัติว=าด>วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท>องถ่ิน

หรือผู>บริหารท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWV๐๕๗ ว๕๗ พระราชบัญญัติว=าด>วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต=อหน=วยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWV๐๕๘ ว๕๘ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWV๐๕๙ ว๕๙ พระราชบัญญัติว=าด>วยการส=งผู>ร>ายข>ามแดนระหว=างราชอาณาจักรไทย 
กับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 

LAWV๐๖๐ ว๖๐ พระราชบัญญัติว=าด>วยการส=งผู>ร>ายข>ามแดนระหว=างราชอาณาจักรไทย 
กับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

LAWV๐๖๑ ว๖๑ พระราชบัญญัติว=าด>วยการส=งผู>ร>ายข>ามแดนระหว=างราชอาณาจักรไทย 
กับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

LAWV๐๖๒ ว๖๒ พระราชบัญญัติว=าด>วยการส=งผู>ร>ายข>ามแดนระหว=างราชอาณาจักรไทย 
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 

LAWV๐๖๓ ว๖๓ พระราชบัญญัติว=าด>วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสD พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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LAWV๐๖๔ ว๖๔ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทยD พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWV๐๖๕ ว๖๕ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยD พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWV๐๖๖ ว๖๖ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWV๐๖๗ ว๖๗ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWV๐๖๘ ว๖๘ รวมกฎหมายว=าด>วยการจัดต้ังศาลจังหวัด 
LAWV๐๖๙ ว๖๙ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะหD พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWV๐๗๐ ว๗๐ พระราชบัญญัติว=าด>วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญท่ีระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWV๐๗๑ ว๗๑ พระราชบัญญัติว=าด>วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรD พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
LAWV๐๗๒ ว๗๒ พระราชบัญญัติว=าด>วยความเรียบร>อยในการออกเสียงประชามติ 

ร=างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWV๐๗๓ ว๗๓ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

LAWV๐๗๔ ว๗๔ พระราชบัญญัติว=าด>วยการมอบหมายให>เจ>าหน>าท่ีไปร=วมชันสูตรพลิกศพ 
ตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห=งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

LAWV๐๗๕ ว๗๕ พระราชบัญญัติว=าด>วยวิทยาศาสตรD เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห=งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

LAWV๐๗๖ ว๗๖ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู>บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

LAWV๐๗๗ ว๗๗ - พระราชบัญญัติว+าด(วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค�
พระมหากษัตริย� พระราชินี พระรัชทายาท ผู(สําเร็จราชการแทนพระองค� 
พระบรมวงศานุวงศ� ผู(แทนพระองค� และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
<ยกฐานะจาก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เปWน พระราชบัญญัติ  
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปWนประมุข ฉบับท่ี ๓๖ เรื่อง กฎหมาย 
ว+าด(วยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย� (คปค๐๓)> 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  
(ก๑๔๑)> 

LAWV๐๗๘ ว๗๘ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยDแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWV๐๗๙ ว๗๙ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๔๕

ศ 
 
LAWW๐๐๑ ศ๐๑ พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ 
LAWW๐๐๒ ศ๐๒ พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWW๐๐๓ ศ๐๓ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 

และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๔๖

ส 
 
LAWX๐๐๑ ส๐๑ พระราชบัญญัติสงเคราะหDข>าราชการผู>ได>รับอันตรายหรือการปRวยเจ็บ 

เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWX๐๐๒ ส๐๒ - พระราชบัญญัติสงเคราะห�ผู(ประสบภัยเนื่องจากการช+วยเหลือราชการ  

การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน(าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติสงเคราะห�ผู(ประสบภัยเนื่องจาก 
การช+วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ 
ตามหน(าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (ส๖๐)> 

LAWX๐๐๓ ส๐๓ พระราชบัญญัติสงเคราะหDผู>ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
LAWX๐๐๔ ส๐๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุ>มครองสัตวDปRา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWX๐๐๕ ส๐๕ พระราชบัญญัติส=งผู>ร>ายข>ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๐๖ ส๐๖ พระราชบัญญัติส=งเสริมการฝiกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
LAWX๐๐๗ ส๐๗ พระราชบัญญัติส=งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
LAWX๐๐๘ ส๐๘ พระราชบัญญัติส=งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล>อมแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWX๐๐๙ ส๐๙ พระราชบัญญัติส+งเสริมสินค(าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความ
จําเปWนหรือซํ้าซ(อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

LAWX๐๑๐ ส๑๐ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWX๐๑๑ ส๑๑ - พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๙ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ส๕๓)> 
LAWX๐๑๒ ส๑๒ - พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความ
จําเปWนหรือซํ้าซ(อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

LAWX๐๑๓ ส๑๓ - พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๘ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม+โจ( พ.ศ. ๒๕๓๙ (ม๑๙)> 

LAWX๐๑๔ ส๑๔ - พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล(าเจ(าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล(าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล(า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล(า 
เจ(าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ (ส๘๒)> 

LAWX๐๑๕ ส๑๕ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWX๐๑๖ ส๑๖ พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีแห=งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWX๐๑๗ ส๑๗ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWX๐๑๘ ส๑๘ - พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ว๐๑)> 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๔๗

ส 
 
LAWX๐๑๙ ส๑๙ พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
LAWX๐๒๐ ส๒๐ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWX๐๒๑ ส๒๑ พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
LAWX๐๒๒ ส๒๒ พระราชบัญญัติสมาคมการค>า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWX๐๒๓ ส๒๓ พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทรDศก ๑๒๙ 
LAWX๐๒๔ ส๒๔ - พระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. ๒๕๑๑ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. ๒๕๔๒ (ส๕๗)> 
LAWX๐๒๕ ส๒๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
LAWX๐๒๖ ส๒๖ พระราชบัญญัติสัตวDพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
LAWX๐๒๗ ส๒๗ พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWX๐๒๘ ส๒๘ พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ=งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
LAWX๐๒๙ ส๒๙ พระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑD พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWX๐๓๐ ส๓๐ - พระราชบัญญัติสํารวจและห(ามกักกันข(าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWX๐๓๑ ส๓๑ - พระราชบัญญัติสําหรับกําจัดผักตบชวา พ.ศ. ๒๔๕๖ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWX๐๓๒ ส๓๒ - พระราชบัญญัติสําหรับตรวจปJองกันโรคสัตว�พาหนะ รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWX๐๓๓ ส๓๓ พระราชบัญญัติสําหรับรักษาช>างปRา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
LAWX๐๓๔ ส๓๔ - พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล 
เปWนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ (ป๓๘)> 

LAWX๐๓๕ ส๓๕ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
LAWX๐๓๖ ส๓๖ พระราชบัญญัติส=งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWX๐๓๗ ส๓๗ พระราชบัญญัติส=งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWX๐๓๘ ส๓๘ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWX๐๓๙ ส๓๙ พระราชบัญญัติส=งเสริมกิจการฮัจยD พ.ศ. ๒๕๒๔ 
LAWX๐๔๐ ส๔๐ พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร= พ.ศ. ๒๕๒๖ 
LAWX๐๔๑ ส๔๑ พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
LAWX๐๔๒ ส๔๒ พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๔๘

ส 
 
LAWX๐๔๓ ส๔๓ - พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ม๓๖)> 

LAWX๐๔๔ ส๔๔ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตวD พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWX๐๔๕ ส๔๕ พระราชบัญญัติเสื้อครุยข>าราชการตุลาการและดะโต�ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWX๐๔๖ ส๔๖ พระราชบัญญัติสวนปRา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWX๐๔๗ ส๔๗ - พระราชบัญญัติสงเคราะห�อาชีพแก+คนไทย พ.ศ. ๒๔๙๙ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม+เหมาะสม 
กับกาลป9จจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWX๐๔๘ ส๔๘ พระราชบัญญัติสภาผู>ส=งสินค>าทางเรือแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWX๐๔๙ ส๔๙ - พระราชบัญญัติส+งเสริมการฝnกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติส+งเสริมการพัฒนาฝkมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(ส๖๓)> 

LAWX๐๕๐ ส๕๐ - พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ม๓๔)> 

LAWX๐๕๑ ส๕๑ พระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
LAWX๐๕๒ ส๕๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคDการบริหารส=วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWX๐๕๓ ส๕๓ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWX๐๕๔ ส๕๔ พระราชบัญญัติสถาบันส=งเสริมการสอนวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWX๐๕๕ ส๕๕ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล>า พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWX๐๕๖ ส๕๖ พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWX๐๕๗ ส๕๗ พระราชบัญญัติสหกรณD พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWX๐๕๘ ส๕๘ พระราชบัญญัติส=งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย=อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWX๐๕๙ ส๕๙ พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWX๐๖๐ ส๖๐ พระราชบัญญัติสงเคราะหDผู>ประสบภัยเนื่องจากการช=วยเหลือราชการ  

การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน>าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWX๐๖๑ ส๖๑ พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWX๐๖๒ ส๖๒ พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท=องเท่ียวแห=งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
LAWX๐๖๓ ส๖๓ พระราชบัญญัติส=งเสริมการพัฒนาฝlมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWX๐๖๔ ส๖๔ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWX๐๖๕ ส๖๕ พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล=วงหน>า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWX๐๖๖ ส๖๖ พระราชบัญญัติส=งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWX๐๖๗ ส๖๗ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWX๐๖๘ ส๖๘ พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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LAWX๐๖๙ ส๖๙ พระราชบัญญัติส=งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWX๐๗๐ ส๗๐ พระราชบัญญัติส=งเสริมกิจการไฟฟPา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWX๐๗๑ ส๗๑ พระราชบัญญัติสุขภาพแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWX๐๗๒ ส๗๒ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWX๐๗๓ ส๗๓ พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWX๐๗๔ ส๗๔ พระราชบัญญัติส=งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWX๐๗๕ ส๗๕ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๗๖ ส๗๖ พระราชบัญญัติส=งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๗๗ ส๗๗ พระราชบัญญัติสภาองคDกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๗๘ ส๗๘ พระราชบัญญัติสถาบันคุ>มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๗๙ ส๗๙ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๘๐ ส๘๐ พระราชบัญญัติส=งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๘๑ ส๘๑ พระราชบัญญัติส=งเสริมศิลปะร=วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๘๒ ส๘๒ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล>าเจ>าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๘๓ ส๘๓ พระราชบัญญัติสํานักงานผู>ตรวจการแผ=นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
LAWX๐๘๔ ส๘๔ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWX๐๘๕ ส๘๕ พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
LAWX๐๘๖ ส๘๖ พระราชบัญญัติส=งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWX๐๘๗ ส๘๗ พระราชบัญญัติสัตวDเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรD พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWX๐๘๘ ส๘๘ พระราชบัญญัติส=งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝh�ง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWX๐๘๙ ส๘๙ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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LAWY๐๐๑ ห๐๑ พระราชบัญญัติให>นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช>บังคับ 

ในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ 
LAWY๐๐๒ ห๐๒ พระราชบัญญัติหอการค>า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWY๐๐๓ ห๐๓ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWY๐๐๔ ห๐๔ พระราชบัญญัติห>ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
LAWY๐๐๕ ห๐๕ พระราชบัญญัติให>บําเหน็จในการปราบปรามผู>กระทําความผิด  

พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
LAWY๐๐๖ ห๐๖ - พระราชบัญญัติให(อํานาจกระทรวงการคลังกู(เงินจากต+างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ก๑๑๗)> 

LAWY๐๐๗ ห๐๗ พระราชบัญญัติให>อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย=าง
ทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ 

LAWY๐๐๘ ห๐๘ พระราชบัญญัติให>อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคาร
ระหว=างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

LAWY๐๐๙ ห๐๙ พระราชบัญญัติให>อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับ 
สิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว=างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

LAWY๐๑๐ ห๑๐ - พระราชบัญญัติให(อํานาจกระทรวงการคลังกู(เงินจากรัฐบาลต+างประเทศ
เพ่ือจัดซ้ือยุทโธปกรณ�ทางทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ก๑๑๗)> 

LAWY๐๑๑ ห๑๑ พระราชบัญญัติให>อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWY๐๑๒ ห๑๒ พระราชบัญญัติให>อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหว=าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
LAWY๐๑๓ ห๑๓ - พระราชกําหนดให(อํานาจกระทรวงการคลังปรับโครงสร(างเงินกู(ต+างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ก๑๑๗)> 

LAWY๐๑๔ ห๑๔ พระราชบัญญัติให>อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร=วมเพ่ือสินค>าโภคภัณฑD 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

LAWY๐๑๕ ห๑๕ พระราชบัญญัติหลักทรัพยDและตลาดหลักทรัพยD พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWY๐๑๖ ห๑๖ พระราชบัญญัติห>ามนําของท่ีมีการแสดงกําเนิดเป]นเท็จเข>ามา  

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
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LAWY๐๑๗ ห๑๗ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

LAWY๐๑๘ ห๑๘ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ 

LAWY๐๑๙ ห๑๙ พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙ 

LAWY๐๒๐ ห๒๐ พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
LAWY๐๒๑ ห๒๑ พระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWY๐๒๒ ห๒๒ พระราชกําหนดให>อํานาจกระทรวงการคลังกู>เงินและจัดการเงินกู> 

เพ่ือช=วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ_`นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

LAWY๐๒๓ ห๒๓ - พระราชกําหนดให(อํานาจกระทรวงการคลังกู(เงินจากต+างประเทศ 
เพ่ือฟPQนฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ก๑๑๗)> 

LAWY๐๒๔ ห๒๔ พระราชกําหนดให>อํานาจกระทรวงการคลังกู>เงินเพ่ือเสริมสร>างความม่ันคง
ของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

LAWY๐๒๕ ห๒๕ พระราชบัญญัติหลักเกณฑDการแต=งต้ังและการดํารงตําแหน=งผู>พิพากษาอาวุโส 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWY๐๒๖ ห๒๖ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWY๐๒๗ ห๒๗ - พระราชบัญญัติหลักเกณฑ�การแต+งต้ังและการดํารงตําแหน+งอัยการอาวุโส 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการฝ[ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ร๑๐)> 

LAWY๐๒๘ ห๒๘ พระราชบัญญัติให>อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

LAWY๐๒๙ ห๒๙ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWY๐๓๐ ห๓๐ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

LAWY๐๓๑ ห๓๑ พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWY๐๓๒ ห๓๒ พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษDเสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
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LAWY๐๓๓ ห๓๓ พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWY๐๓๔ ห๓๔ พระราชกําหนดให>อํานาจกระทรวงการคลังกู>เงินเพ่ือฟ_`นฟูและเสริมสร>าง

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
LAWY๐๓๕ ห๓๕ พระราชกําหนดให>อํานาจกระทรวงการคลังกู>เงินและจัดการเงินกู> 

เพ่ือช=วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ_`นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

LAWY๐๓๖ ห๓๖ พระราชกําหนดให>อํานาจกระทรวงการคลังกู>เงินเพ่ือการวางระบบ 
บริหารจัดการน้ําและสร>างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

LAWY๐๓๗ ห๓๗ พระราชบัญญัติเหรียญสําหรับเครื่องราชอิศริยาภรณD ช>างเผือกแลมงกุฎสยาม 
รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 

LAWY๐๓๘ ห๓๘ พระราชบัญญัติเหรียญทวีธาภิเศกรัชกาลท่ี ๔ รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ 
LAWY๐๓๙ ห๓๙ พระราชบัญญัติเหรียญรัชมงคล รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ 
LAWY๐๔๐ ห๔๐ พระราชบัญญัติเหรียญศารทูลมาลา พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ 
LAWY๐๔๑ ห๔๑ พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณD รัชกาลท่ี ๗ พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
LAWY๐๔๒ ห๔๒ พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษDรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
LAWY๐๔๓ ห๔๓ พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณDรัชชกาลท่ี ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
LAWY๐๔๔ ห๔๔ พระราชกําหนดเหรียญช=วยราชการเขตตDภายใน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWY๐๔๕ ห๔๕ พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWY๐๔๖ ห๔๖ พระราชบัญญัติเหรียญศานติมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
LAWY๐๔๗ ห๔๗ พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณD รัชกาลท่ี ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
LAWY๐๔๘ ห๔๘ พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWY๐๔๙ ห๔๙ พระราชบัญญัติเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWY๐๕๐ ห๕๐ พระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
LAWY๐๕๑ ห๕๑ พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกา

และทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๕๐๔ 
LAWY๐๕๒ ห๕๒ พระราชบัญญัติเหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
LAWY๐๕๓ ห๕๓ พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWY๐๕๔ ห๕๔ พระราชบัญญัติเหรียญกล>าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWY๐๕๕ ห๕๕ พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทรD ๒๐๐ ปl พ.ศ. ๒๕๒๕ 
LAWY๐๕๖ ห๕๖ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ>าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
LAWY๐๕๗ ห๕๗ พระราชบัญญัติเหรยีญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

พ.ศ. ๒๕๒๗ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๕๓

ห 
 
LAWY๐๕๘ ห๕๘ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

LAWY๐๕๙ ห๕๙ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๕๒๙ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๕๔

อ 
 
LAWZ๐๐๑ อ๐๑ - พระราชบัญญัติองค�การโทรศัพท�แห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ 

<ยกเลิกแล(วโดย พระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย 
ว+าด(วยองค�การโทรศัพท�แห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (ท๐๙)> 

LAWZ๐๐๒ อ๐๒ พระราชบัญญัติองคDการเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWZ๐๐๓ อ๐๓ พระราชบัญญัติองคDการสงเคราะหDทหารผ=านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
LAWZ๐๐๔ อ๐๔ รวมกฎหมายอนุญาตให>รัฐบาลจ=ายเงินไปพลางก=อน 
LAWZ๐๐๕ อ๐๕ - พระราชบัญญัติอ้ังยี่ รัตนโกสินทร�ศก ๑๑๖ 

<ยกเลิกแล(วโดย ประมวลกฎหมายอาญา (ป๐๖)> 
LAWZ๐๐๖ อ๐๖ พระราชบัญญัติองคDกรร=วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWZ๐๐๗ อ๐๗ พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ=น พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWZ๐๐๘ อ๐๘ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWZ๐๐๙ อ๐๙ พระราชบัญญัติอาวุธป_น เครื่องกระสุนป_น วัตถุระเบิด ดอกไม>เพลิง  

และสิ่งเทียมอาวุธป_น พ.ศ. ๒๔๙๐ 
LAWZ๐๑๐ อ๑๐ พระราชบัญญัติอุทยานแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
LAWZ๐๑๑ อ๑๑ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWZ๐๑๒ อ๑๒ พระราชบัญญัติอ>อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWZ๐๑๓ อ๑๓ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWZ๐๑๔ อ๑๔ <ว+าง> 
LAWZ๐๑๕ อ๑๕ พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินของจุฬาลงกรณDมหาวิทยาลัย 

ให>แก=สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWZ๐๑๖ อ๑๖ พระราชบัญญัติองคDการบริหารส=วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWZ๐๑๗ อ๑๗ พระราชบัญญัติองคDการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWZ๐๑๘ อ๑๘ พระราชบัญญัติองคDกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนD และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWZ๐๑๙ อ๑๙ พระราชกําหนดโอนสินทรัพยDบางส=วนในบัญชีสํารองพิเศษตามกฎหมาย 

ว=าด>วยเงินตรา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWZ๐๒๐ อ๒๐ <ว+าง> 
LAWZ๐๒๑ อ๒๑ <ว+าง> 
LAWZ๐๒๒ อ๒๒ พระราชบัญญัติองคDการกระจายเสียงและแพร=ภาพสาธารณะแห=งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWZ๐๒๓ อ๒๓ พระราชบัญญัติองคDกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWZ๐๒๔ อ๒๔ รวมกฎหมายโอนท่ีดินซ่ึงเป]นสาธารณสมบัติของแผ=นดิน 
LAWZ๐๒๕ อ๒๕ รวมกฎหมายโอนอํานาจหน>าท่ีและกิจการบริหาร 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๕๕

ปว 
 
LAWPV๐๑ ปว๐๑ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช 

๒๕๒๐ (เครื่องแบบสมาชิกสภานโยบายแห+งชาติ) 
<ยกเลิกแล(วโดย สภาพการใช(> 

LAWPV๐๒ ปว๐๒ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๔ (การบรรจุกrาซ) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค๘๕)> 

LAWPV๐๓ ปว๐๓ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (คุ>มครองการการดําเนินงานขององคDการรัฐมนตรีศึกษา 
แห=งเอเชียตะวันออกเฉียงใต>) 

LAWPV๐๔ ปว๐๔ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๒ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (สถาบันส+งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติสถาบันส+งเสริมการสอนวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ (ส๕๔)> 

LAWPV๐๕ ปว๐๕ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๓ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (การกู(เงินจากต+างประเทศ) 
<ยกเลิกแล(วโดย สภาพการใช(> 

LAWPV๐๖ ปว๐๖ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (ควบคุมกิจการค>าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุก 
แห=งสาธารณชน) 

LAWPV๐๗ ปว๐๗ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๘ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ� พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (ควบคุมการจอดเรือในแม+น้ําลําคลอง) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน+านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ก๑๖)> 

LAWPV๐๘ ปว๐๘ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (คุ(มครองแรงงาน) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติคุ(มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค๗๗)> 

LAWPV๐๙ ปว๐๙ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๒ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (ควบคุมเด็กและนักเรียน) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติคุ(มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค๙๓)> 

LAWPV๑๐ ปว๑๐ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๐ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (กลุ+มเกษตรกร) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. ๒๕๔๒ (ส๕๗)> 

LAWPV๑๑ ปว๑๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๙ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (โบราณวัตถุบ>านเชียง) 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๕๖

ปว 
 
LAWPV๑๒ ปว๑๒ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๑ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ (ควบคุมธุรกิจของคนต+างด(าว) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต+างด(าว  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ก๑๐๒)> 

LAWPV๑๓ ปว๑๓ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๐ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (การทางพิเศษแห+งประเทศไทย) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห+งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ก๑๒๔)> 

LAWPV๑๔ ปว๑๔ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (การสงเคราะห�และคุ(มครองสวัสดิภาพเด็ก) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติคุ(มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค๙๓)> 

LAWPV๑๕ ปว๑๕ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๕ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (เหรียญสนองเสรีชน) 

LAWPV๑๖ ปว๑๖ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (จัดสรรท่ีดิน) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (ก๑๐๕)> 

LAWPV๑๗ ปว๑๗ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒  
(ให>อํานาจพนักงานเจ>าหน>าท่ีขจัดความไม=เรียบร>อยในสิ่งปลูกสร>าง 
ท่ีกีดขวางทางสัญจรสาธารณะ) 

LAWPV๑๘ ปว๑๘ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๕ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (การบัญชี) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ก๑๐๔)> 

LAWPV๑๙ ปว๑๙ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๙ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (การนิคมอุตสาหกรรม) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห+งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ก๕๖)> 

LAWPV๒๐ ปว๒๐ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๒ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (หลักเกณฑ�และวธิีการป9นภาษีและค+าธรรมเนียมรถยนต�และล(อเลื่อน
ให(แก+องค�กรปกครองส+วนท(องถ่ิน) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๒ 
ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐> 

LAWPV๒๑ ปว๒๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๐๒  
(ควบคุมสถานท่ีบริการประชาชน) 

 
 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๕๗

ปว 
 
LAWPV๒๒ ปว๒๒ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๕๑๔ (ห(ามใช(ยานพาหนะท่ีมีควันหรือระดับเสียงรบกวนประชาชน) 
<ยกเลิกแล(วโดย สภาพ โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และพระราชบัญญัติส+งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อมแห+งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕> 

LAWPV๒๓ ปว๒๓ - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๕ ลงวนัท่ี ๑๗ มกราคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (จํากัดเวลาเล+นหรือจําหน+ายในสถานโบว�ลิ่ง สถานเล+นสเกrต ร(านขาย
อาหารหรือเครื่องด่ืม และโรงมหรสพ) (แก(ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๖ ลงวนัท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� พุทธศักราช ๒๕๑๕ และประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๒ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕) 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความ
จําเปWน 
หรือซํ้าซ(อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

LAWPV๒๔ ปว๒๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๓ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช 
๒๕๑๕ (ควบคุมการจําหน=ายและด่ืมสุรา ณ สถานท่ีขายสุรา) 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๕๘

ปร 
 
LAWPV๗๑ ปร๐๑ - คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ+นดิน ฉบับท่ี ๓๗ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ร๕๐)> 

LAWPV๗๒ ปร๐๒ - ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร(อยแห+งชาติ ฉบับท่ี ๓๖  
เรื่อง การจัดต้ังสํานักงานสภารักษาความสงบเรียบร(อยแห+งชาติ 
<ยกเลิกแล(วโดย สภาพการใช(> 

LAWPV๗๓ ปร๐๓ - คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ+นดิน ฉบับท่ี ๓๔ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
<ยกเลิกแล(วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ+นดิน ฉบับท่ี ๓๔ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๔๐> 

LAWPV๗๔ ปร๐๔ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ=นดิน ฉบับท่ี ๔๗ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๙ (สภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแห=งชาติ) 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๕๙

คปค 
 
LAWPV๘๑ คปค๐๑ รวมคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยDทรงเป]นประมุข 
LAWPV๘๒ คปค๐๒ รวมแถลงการณDคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยDทรงเป]นประมุข 
LAWPV๘๓ คปค๐๓ รวมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยDทรงเป]นประมุข 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๖๐

คสช 
 

LAWPV๙๑ คสช๐๑ รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห=งชาติ 
LAWPV๙๒ คสช๐๒ รวมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห=งชาติ 



 

 กองกฎหมายไทย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

๖๑

 
 

ที่ปรึกษา 
 
 

นายดิสทัต  โหตระกิตย2 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

นายธรรมนิตย2  สุมันตกุล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

นายนพดล  เภรีฤกษ2 
กรรมการร+างกฎหมายประจํา รักษาราชการแทน 

ผู(อํานวยการกองกฎหมายไทย 
 
 

คณะผู#จัดทํา 
 
 

ฝ[ายข(อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
 
 
 
 
 
 
 


