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สิ่งแวดล/อม .............................................................................................................................. ๔๗ 
องคAกรเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ .......................................................................................... ๔๗ 
อุทยานแห�งชาติ ....................................................................................................................... ๔๗ 

 
ท่ีดิน ............................................................................................................................................... ๔๘ 

บทบัญญัติท่ัวไป ....................................................................................................................... ๔๘ 
การจํากัดสิทธิการใช/ท่ีดิน......................................................................................................... ๔๘ 
เกษตรกรรม ............................................................................................................................. ๔๙ 
จัดสรรท่ีดิน .............................................................................................................................. ๔๙ 
ท่ีธรณีสงฆA ................................................................................................................................ ๔๙ 
ท่ีราชพัสดุ ................................................................................................................................ ๔๙ 
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ................................................................................................ ๔๙ 
เวนคืน ..................................................................................................................................... ๔๙ 
สาธารณสมบัติของแผ�นดิน ...................................................................................................... ๕๐ 
 

ท่ีอยู=อาศัย และการพัฒนาเมือง ..................................................................................................... ๕๑ 
 
ทุจริต และประพฤติมิชอบ............................................................................................................. ๕๑ 
 
โทรคมนาคม และการส่ือสาร ........................................................................................................ ๕๑ 
 
ธง ตราแผ=นดิน และเครื่องหมายราชการ...................................................................................... ๕๒ 

ตราแผ�นดิน .............................................................................................................................. ๕๒ 
ธง ............................................................................................................................................ ๕๒ 
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เครื่องหมายราชการ ................................................................................................................. ๕๒ 
 
ธนาคาร สถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย9 ............................................................................. ๕๒ 

ธนาคาร ................................................................................................................................... ๕๒ 
สถาบันการเงิน ......................................................................................................................... ๕๓ 
หลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยA ............................................................................................... ๕๓ 
อ่ืน ๆ ....................................................................................................................................... ๕๓ 

 
ธุรกิจ และพาณิชยกรรม................................................................................................................ ๕๓ 

การบัญชี และการสอบบัญชี .................................................................................................... ๕๓ 
การประกอบธุรกิจของคนต�างด/าว ............................................................................................ ๕๓ 
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กู/ยืมเงิน ................................................................................................................................... ๕๔ 
ข/อมูลเครดิต ............................................................................................................................ ๕๔ 
ขาย แลกเปลี่ยน เช�า ................................................................................................................ ๕๔ 
แข�งขันทางการค/า และป@องกันการผูกขาด ............................................................................... ๕๕ 
ควบคุมทะเบียน ....................................................................................................................... ๕๕ 
ควบคุมสินค/าและราคา ............................................................................................................ ๕๕ 
จํานอง จํานํา ........................................................................................................................... ๕๕ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสA ....................................................................................................... ๕๕ 
นําเข/าและส�งออก .................................................................................................................... ๕๕ 
นิติกรรมและสัญญา ................................................................................................................. ๕๖ 
บรรษัทการเงิน......................................................................................................................... ๕๖ 
ประกันภัย ................................................................................................................................ ๕๖ 
ฟ\]นฟูกิจการ ............................................................................................................................. ๕๖ 
ร�วมทุน .................................................................................................................................... ๕๖ 
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สภาอุตสาหกรรม สมาคมการค/า หอการค/า ............................................................................. ๕๘ 
สหกรณA.................................................................................................................................... ๕๘ 
สินเชื่อ ..................................................................................................................................... ๕๘ 
หุ/นส�วนและบริษัท ................................................................................................................... ๕๘ 

 
พนัน ............................................................................................................................................... ๕๘ 
 
ภาษีอากร และค=าธรรมเนียม ........................................................................................................ ๕๙ 

ค�าธรรมเนียม ........................................................................................................................... ๕๙ 
ค�าภาคหลวง ............................................................................................................................ ๖๕ 
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ชดเชยและยกเว/นภาษี ............................................................................................................. ๖๖ 
ภาษีการเดินทาง ...................................................................................................................... ๖๗ 
ภาษีการรับมรดก ..................................................................................................................... ๖๗ 
ภาษีเงินได/ ............................................................................................................................... ๖๘ 

ภาษีเงินได/บุคคลธรรมดา .................................................................................................. ๖๘ 
ภาษีเงินได/นิติบุคคล .......................................................................................................... ๖๘ 
ภาษีเงินได/ป_โตรเลียม ........................................................................................................ ๖๘ 

ภาษีการบริโภค ........................................................................................................................ ๖๘ 
ภาษีมูลค�าเพ่ิม ................................................................................................................... ๖๘ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ............................................................................................................... ๖๘ 
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ภาษีพนัน .......................................................................................................................... ๖๘ 
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สุรา ................................................................................................................................... ๖๘ 
ศุลกากร ............................................................................................................................ ๖๙ 

ภาษีทรัพยAสิน .......................................................................................................................... ๗๐ 
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร/าง ........................................................................................................ ๗๐ 
รถยนตA .............................................................................................................................. ๗๐ 
ป@าย .................................................................................................................................. ๗๐ 

อากรและอากรแสตมป̀ ............................................................................................................ ๗๐ 
อ่ืน ๆ ....................................................................................................................................... ๗๐ 

 
รัฐวิสาหกิจ .................................................................................................................................... ๗๑ 

บทบัญญัติท่ัวไป ....................................................................................................................... ๗๑ 
ทุนรัฐวิสาหกิจ ......................................................................................................................... ๗๑ 
บําเหน็จ บํานาญ และการสงเคราะหA ....................................................................................... ๗๑ 
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แรงงานรัฐวิสาหกิจ .................................................................................................................. ๗๒ 

 
แรงงาน .......................................................................................................................................... ๗๒ 
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วิชาชีพ ........................................................................................................................................... ๗๖ 
 
วิทยาศาสตร9 และเทคโนโลยี ......................................................................................................... ๗๗ 
 
ศาล และกระบวนการยุติธรรม ...................................................................................................... ๗๘ 

บทบัญญัติท่ัวไป ....................................................................................................................... ๗๘ 
กฎหมายขัดกัน ........................................................................................................................ ๗๘ 
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ทนายความ .............................................................................................................................. ๗๘ 
ราชทัณฑA และเรือนจํา ............................................................................................................. ๗๙ 
ศาลทหาร ................................................................................................................................ ๗๙ 
ศาลปกครอง ............................................................................................................................ ๗๙ 
ศาลยุติธรรม ............................................................................................................................ ๗๙ 

บทบัญญัติท่ัวไป ................................................................................................................ ๗๙ 
ผู/พิพากษา ......................................................................................................................... ๗๙ 
วิธีพิจารณาความ .............................................................................................................. ๘๐ 
ศาลชํานัญพิเศษ ................................................................................................................ ๘๐ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ....................................................................................................................... ๘๐ 
ส�งผู/ร/ายข/ามแดน ...................................................................................................................... ๘๑ 
สืบสวน สอบสวน ..................................................................................................................... ๘๑ 
อนุญาโตตุลาการ ..................................................................................................................... ๘๒ 
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อํานาจหน/าท่ีระหว�างศาล ........................................................................................................ ๘๔ 

 
ศาสนา ........................................................................................................................................... ๘๔ 

บทบัญญัติท่ัวไป ....................................................................................................................... ๘๔ 
ศาสนาคริสตA ............................................................................................................................ ๘๔ 
ศาสนาพุทธ .............................................................................................................................. ๘๔ 
ศาสนาอิสลาม .......................................................................................................................... ๘๔ 

 
ศึกษา ............................................................................................................................................. ๘๔ 

กองทุน .................................................................................................................................... ๘๔ 
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การจัดการศึกษา ...................................................................................................................... ๘๕ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ...................................................................... ๘๕ 
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การสงเคราะหA ......................................................................................................................... ๙๐ 
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เด็กและเยาวชน ....................................................................................................................... ๙๒ 

การศึกษา .......................................................................................................................... ๙๒ 
สิทธิเด็ก ............................................................................................................................ ๙๒ 

ผู/สูงอายุ ................................................................................................................................... ๙๔ 
ลูกจ/าง ..................................................................................................................................... ๙๔ 
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สุขภาพ .................................................................................................................................... ๙๕ 

 
สัญชาติ .......................................................................................................................................... ๙๖ 
 
สาธารณสุข .................................................................................................................................... ๙๖ 
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เครื่องสําอาง ............................................................................................................................ ๙๖ 
บุหรี่ ......................................................................................................................................... ๙๖ 
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ยา ............................................................................................................................................ ๙๖ 
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ยาเสพติด ................................................................................................................................. ๙๗ 
รักษาความสะอาด ................................................................................................................... ๙๗ 
โรค .......................................................................................................................................... ๙๘ 
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วิชาชีพ ..................................................................................................................................... ๙๘ 
สถานพยาบาล ......................................................................................................................... ๙๘ 
อาหาร ..................................................................................................................................... ๙๙ 

 
อาวุธ .............................................................................................................................................. ๙๙ 
 
อุตสาหกรรม ............................................................................................................................... ๑๐๐ 
 
องค9การระหว=างประเทศ ............................................................................................................. ๑๐๑ 
 
เอกสิทธิ์และความคุ�มกัน ............................................................................................................ ๑๐๒ 
 
คณะผู�จัดทํา ................................................................................................................................ ๑๐๕ 
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กษัตริย9 
 กฎมณเฑียรบาลว�าด/วยการสืบราชสันตติวงศA พุทธศักราช ๒๔๖๗ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๓ หมวด ๒ พระมหากษัตริย' มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๗ 

มาตรา ๙๐ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ 
มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๖ - มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๗  
มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๒๙ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๖) 

 พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติการบริหารองคAกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๖ มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆA พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๕ ตรี มาตรา ๗ มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยAสินฝQายพระมหากษัตริยA พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ�าหA พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติใช/ตราแผ�นดิน รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป6นเบา และลดโทษ) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒) 

 

การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ 

กองทุน 
กองทุนการเงิน 

 พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๓ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘) 

 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติธนาคารแห�งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (มาตรา ๖ ทวิ มาตรา 

๒๙ ทวิ มาตรา ๒๙ ตรี มาตรา ๒๙ จัตวา มาตรา ๒๙ เบญจ มาตรา ๒๙ ฉ มาตรา 
๒๙ สัตต มาตรา ๒๙ อัฏฐ มาตรา ๒๙ นว มาตรา ๒๙ ทศ มาตรา ๒๙ เตรส) 

 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติสถาบันคุ/มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๓ การคุ�มครองเงินฝาก  

ส?วนท่ี ๑ กองทุนคุ�มครองเงินฝาก) 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยA พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ 

มาตรา ๖๔ มาตรา ๙๗ หมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย' ส?วนท่ี ๗ การจัดการกองทุนรวม 
ส?วนท่ี ๘ การจัดการกองทุนส?วนบุคคล มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๖๔ 
มาตรา ๒๘๕ ตรี มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๑๙ มาตรา ๓๒๔ มาตรา ๓๒๕ มาตรา ๓๓๑) 

 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (มาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคาร 

ระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
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 พระราชบัญญัติให/อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษ 
ถอนเงินในกองทุนการเงินระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

กองทุนการเมือง 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ (หมวด ๓ 

การเงินและการสนับสนุนพรรคการเมือง ส?วนท่ี ๔ การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ) 
 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล/า พ.ศ. ๒๕๔๑ (หมวด ๓ กองทุน (กองทุนเพ่ือ

การพัฒนาและเผยแพร?ประชาธิปไตย)) 
 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๔ กองทุนพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง) 
กองทุนกีฬา 

 พระราชบัญญัติการกีฬาแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๕ กองทุนพัฒนา 
การกีฬาแห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๒) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวด ๕ กองทุน) 

กองทุนช=วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๘๐ 

มาตรา ๘๑) 
กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองซากดึกดําบรรพA พ.ศ. ๒๕๕๑  
(หมวด ๕ กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ') 

 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๗ จัตวา) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(หมวด ๒ กองทุนสิ่งแวดล�อม) 
 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๘๘/๑๐ มาตรา ๘๘/๑๑) 

กองทุนนําเข�าและส=งออก 
 พระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข/ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค/า  

พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔) 
กองทุนบริหารเงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาด
ตราสารหน้ีในประเทศ 

 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ กองทุนบริหาร
เงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ) 

กองทุนบําเหน็จบํานาญ 
 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติการกลับไปใช/สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ 

บําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖  
(มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗) 

 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐  
(ลักษณะ ๑ กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส?วนท�องถ่ิน) 

กองทุนประกันวินาศภัยและประกันชีวิต 
 พระราชกําหนดกองทุนส�งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๖ ทวิ มาตรา ๖ อัฏฐ 

มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐  
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู�ประสบภัย) 

 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕๒ หมวด ๕ กองทุนประกันชีวิต) 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย) 

กองทุนปPองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ลักษณะ ๗ กองทุนเพ่ือการสืบสวน

และสอบสวนคดีอาญา) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการค/ามนุษยA พ.ศ. ๒๕๕๑  

(หมวด ๕ กองทุนเพ่ือการปLองกันและปราบปรามการค�ามนุษย') 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

(หมวด ๖/๑ กองทุนปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน) 
 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู/กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑  
มาตรา ๓๒ หมวด ๓ กองทุนปLองกันและปราบปรามยาเสพติด) 

กองทุนพัฒนาสาธารณูปโภค 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ (หมวด ๔ การคุ�มครอง

ผู�ใช�พลังงาน ส?วนท่ี ๒ กองทุนพัฒนาไฟฟLา) 
กองทุนวิจัยและพัฒนากจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน9 และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน9สาธารณะ 

 พระราชบัญญัติองคAกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนA และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
(หมวด ๔ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน'  
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน'สาธารณะ) 

กองทุนวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 
 พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒) 
 พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๗) 

กองทุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร/างสรรคA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวด ๔ กองทุนส?งเสริม 
งานจดหมายเหตุ) 

 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (หมวด ๒ กองทุนส?งเสริม 
งานวัฒนธรรม) 

 พระราชบัญญัติส�งเสริมศิลปะร�วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๓ กองทุนส?งเสริม
ศิลปะร?วมสมัย) 

 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ (มาตรา ๑๓ ทวิ หมวด ๔ กองทุนโบราณคดี) 

กองทุนสงเคราะห9 
คนพิการ 

 พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๒๓ - มาตรา ๓๖) 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๕ 

มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (หมวด ๒ โรงเรียนในระบบ 

ส?วนท่ี ๕ การสงเคราะห') 
นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ 

 พระราชบัญญัติส�งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวด ๕ กองทุน) 
ผู�สูงอายุ 

 พระราชบัญญัติผู/สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ 
มาตรา ๒๐ - มาตรา ๒๒) 

พนักงาน 
 พระราชบัญญัติการกีฬาแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๙๗) 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๕) 
 พระราชบัญญัติการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติการท�าเรือแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๔๘) 
 พระราชบัญญัติการประปาส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๔๖) 
 พระราชบัญญัติการเคหะแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ (มาตรา ๔๖) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@าผลิตแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๕๓) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@าส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ (มาตรา ๔๗) 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ (หมวด ๘ กองทุนสวัสดิการ

ทนายความ) 
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 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหA พุทธศักราช ๒๔๙๖ (มาตรา ๓๘ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ�งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗  

(หมวด ๕ การสงเคราะห'พนักงานและลูกจ�างของรัฐ) 
ลูกจ�าง 

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล/อมในการ
ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หมวด ๖ กองทุน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน) 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒๔ 
หมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะห'ลูกจ�าง มาตรา ๑๖๓) 

สมาชิกรัฐสภา 
 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู/เคยเปSนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สมาชิกราชบัณฑิตยสภา 
 พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๑  

(กองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภา)) 
เด็ก 

 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร/างสรรคA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (หมวด ๘ กองทุนคุ�มครองเด็ก) 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กองทุนสวัสดิการสังคม 
 พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ/มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๓๔  

มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘/๑ หมวด ๕ กองทุน
เพ่ือช?วยเหลือคนหางานไปทํางานในต?างประเทศ มาตรา ๘๔ มาตรา ๙๖) 

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (หมวด ๓ กองทุนประกันสังคม  
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา 
๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๗ เบญจ) 

 พระราชบัญญัติรถยนตA พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐/๒) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (หมวด ๔  

กองทุนส?งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝdมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕  

(หมวด ๓ กองทุนพัฒนาฝOมือแรงงาน มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๑๒ หมวด ๓ กองทุนเงินทดแทน 

มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗) 
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กองทุนสาธารณสุข 
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร/างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติการแพทยAฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๙  

หมวด ๔ กองทุนการแพทย'ฉุกเฉิน) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองและส�งเสริมภูมิปWญญาการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(หมวด ๖ กองทุนภูมิปPญญาการแพทย'แผนไทย) 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๗ มาตรา ๘ 

มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ หมวด ๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห?งชาติ) 

กองทุนสินค�าโภคภัณฑ9 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร�วมเพ่ือสินค/าโภคภัณฑA  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กองทุนส=งเสริมความเท=าเทียมระหว=างเพศ 

 พระราชบัญญัติความเท�าเทียมระหว�างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  
(หมวด ๕ กองทุนส?งเสริมความเท?าทียมระหว?างเพศ) 

กองทุนส=งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย=อม 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๔๓  

(หมวด ๓ กองทุนส?งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย?อม) 
กองทุนหมู=บ�าน 

 พระราชบัญญัติกองทุนหมู�บ/านและชุมชนเมืองแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
กองทุนเกษตรและสหกรณ9 

 พระราชบัญญัติกองทุนฟ\]นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหAเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค/าเกษตรล�วงหน/า พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๗  

มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ 
มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗) 

 พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๒ หมวด ๖ กองทุน

คุ�มครองพันธุ'พืช) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๕ กองทุนจัดรูปท่ีดิน) 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา 

๓๔ ทวิ) 
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 พระราชบัญญัติสหกรณA พ.ศ. ๒๕๔๒ (หมวด ๒ การกํากับและส?งเสริมสหกรณ'  
ส?วนท่ี ๔ กองทุนพัฒนาสหกรณ') 

 พระราชบัญญัติอ/อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (หมวด ๔ กองทุนอ�อยและ
น้ําตาลทราย) 

กองทุนเกี่ยวกับที่ดิน 
 พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  

(มาตรา ๙ มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๖ มาตรา ๑๓ 

มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หมวด ๗ กองทุนจัดรูปท่ีดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี มาตรา ๘๘) 

 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๕ กองทุนจัดรูปท่ีดิน) 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา 

๓๔ ทวิ) 
กองทุนเพ่ือการศึกษา 

 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร/างสรรคA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  

(หมวด ๓ กองทุนส?งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๕  

มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๕ การเงินและทรัพยากร) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (หมวด ๒ โรงเรียนในระบบ  

ส?วนท่ี ๔ กองทุน) 
กองทุนเพ่ือการส=งคนต=างด�าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๒ กองทุนเพ่ือการ
ส?งคนต?างด�าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร) 

ยุบกองทุน 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

การก=อหน้ีและการบริหารหน้ีสาธารณะ 
 พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู/ท่ีกระทรวงการคลังกู/เพ่ือช�วยเหลือกองทุนเพ่ือ

การฟ\]นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ (มาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๓ ทวิ มาตรา ๒๓ ตรี มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖) 

กู�เงิน 
 พระราชกําหนดให/อํานาจกระทรวงการคลังกู/เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร/าง

อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชกําหนดให/อํานาจกระทรวงการคลังกู/เงินเพ่ือฟ\]นฟูและเสริมสร/างความม่ันคง 

ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 พระราชกําหนดให/อํานาจกระทรวงการคลังกู/เงินเพ่ือเสริมสร/างความม่ันคงของระบบ 

สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชกําหนดให/อํานาจกระทรวงการคลังกู/เงินและจัดการเงินกู/เพ่ือช�วยเหลือกองทุน 

เพ่ือการฟ\]นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชกําหนดให/อํานาจกระทรวงการคลังกู/เงินและจัดการเงินกู/เพ่ือช�วยเหลือกองทุน 

เพ่ือการฟ\]นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ (มาตรา ๙ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว�างประเทศ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร�วมเพ่ือสินค/าโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน 

ในกองทุนการเงินระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

วิธีการงบประมาณ 
การจ=ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ=าย 

 พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑAเก่ียวกับการจ�ายเงินบางประเภท 
ตามงบประมาณรายจ�าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

วิธีการงบประมาณ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๘๔ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๖๖  

มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๖๙) 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เงินคงคลัง 
 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ (มาตรา ๑๔) 

เงินตรา 
 พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช/ พ.ศ. ๒๔๙๘ (มาตรา ๓) 
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 พระราชกําหนดถอนคืนเหรียญกษาปณAชนิดทองขาว ราคาห/าบาท ลักษณะเก/าเหลี่ยม  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 พระราชกําหนดโอนสินทรัพยAบางส�วนในบัญชีสํารองพิเศษตามกฎหมายว�าด/วยเงินตรา  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 

การเมืองการปกครอง 

การปกครอง 
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ=นดิน 

การบริหารราชการในต=างประเทศ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  

(หมวด ๗ การบริหารราชการในต?างประเทศ) 
การปกครองท�องท่ี 

 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
ระเบียบบริหารราชการส=วนกลาง 

 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต/ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (หมวด ๕ การบริหารและ

การจัดการศึกษา ส?วนท่ี ๑ การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ) 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ส?วนท่ี ๑ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส?วนกลาง หมวด ๑ การจัดระเบียบราชการ
ในสํานักนายกรัฐมนตรี หมวด ๒ การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือ
ทบวง หมวด ๓ การจัดระเบียบราชการในทบวงซ่ึงสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง หมวด ๔ การจัดระเบียบราชการในกรม) 

ระเบียบบริหารราชการส=วนท�องถ่ิน 
บทบัญญัติท่ัวไป 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (หมวด ๑๔  
การปกครองส?วนท�องถ่ิน) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ส?วน
ท่ี ๓ การจัดระเบียบบริหารราชการส?วนท�องถ่ิน) 

รูปแบบองค9กรปกครองส=วนท�องถ่ิน 
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กรุงเทพมหานคร 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
สภาตําบลและองค9การบริหารส=วนตําบล 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคAการบริหารส�วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

องค9การบริหารส=วนจังหวัด 
 พระราชบัญญัติองคAการบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เทศบาล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล 

เปSนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เมืองพัทยา 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เลือกตั้ง 
 พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท/องถ่ินหรือผู/บริหาร

ท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
การกระจายอํานาจให�แก=องค9กรปกครองส=วนท�องถ่ิน 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก�
องคAกรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบริหารงานบุคคลท�องถ่ิน 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
การมีส=วนร=วมของประชาชนในท�องถ่ิน 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท/องถ่ินหรือผู/บริหารท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการเข/าชื่อเสนอข/อบัญญัติท/องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติสภาองคAกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บําเหน็จบํานาญ 

 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติการกลับไปใช/สิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  



ดัชนีกฎหมายไทยจําแนกตามหัวข�อเรื่อง  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  

  
www.krisdika.go.th 

www.lawreform.go.th 

๑๑

(มาตรา ๒๓ ทวิ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

รายได� 
บทบัญญัติท่ัวไป 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๒๘๓) 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจให/แก�องคAกรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(หมวด ๓ การจัดสรรสัดส?วนภาษีและอากร) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๙๒ หมวด ๗ การคลังและทรัพย'สิน
ของกรุงเทพมหานคร) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๒ (มาตรา ๖๓ มาตรรา ๖๔ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ 
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕  
มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐) 

 พระราชบัญญัติรายได/เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคAการบริหารส�วนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑  
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ - มาตรา ๘๓) 

 พระราชบัญญัติองคAการบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐  
มาตรา ๖๐ - มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๘) 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖  
(มาตรา ๖๖) 

ค=าธรรมเนียม 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  

(มาตรา ๕ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑  
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙) 

 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘  
(มาตรา ๑๖ ทวิ มาตรา ๑๗) 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
(มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๕ หมวด ๓ ค?าธรรมเนียม 
และค?าปรับ) 
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 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๑๑๗ ทวิ) 

 พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท/องถ่ินหรือ
ผู/บริหารท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๔๘) 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
(มาตรา ๓๙ ทวิ มาตรา ๖๔ ทวิ) 

 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตAในเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ (มาตรา ๔  
มาตรา ๖ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐) 

 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๕) 

 พระราชบัญญัติภาษีป@าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๒๑ 
มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙) 

 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 
๒๔๗๕ (มาตรา ๔๔) 

 พระราชบัญญัติรถยนตA พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปSนระเบียบ

เรียบร/อยของบ/านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔๘  
มาตรา ๔๙) 

 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(มาตรา ๑๑) 

 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๕) 
 ประมวลกฎหมายท่ีดิน (มาตรา ๙/๑) 

รายได�ท่ีรัฐจัดเก็บให� 
 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  

(มาตรา ๘๕) 
 พระราชบัญญัติรถยนตA พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๑) 

รายได�ท่ีรัฐจัดเก็บเพ่ิมและจัดสรรให� 
 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘  

(มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติจัดสรรรายได/ประเภทภาษีมูลค�าเพ่ิมและ

ภาษีธุรกิจเฉพาะให/แก�ราชการส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๕๕) 

รายได�ท่ีองค9กรปกครองส=วนท�องถ่ินจัดเก็บเอง 
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 พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของท่ีดินสําหรับ
การประเมินภาษีบํารุงท/องท่ี พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตวAและจําหน�ายเนื้อสัตวA 
พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๕) 

 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท/องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 พระราชบัญญัติภาษีป@าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ�น พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ระเบียบบริหารราชการส=วนภูมิภาค 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู�บ/านอาสาพัฒนาและป@องกันตนเอง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ส?วนท่ี ๒ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส?วนภูมิภาค) 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

การทะเบียนราษฎร 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติคํานําหน/านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช�วยการเจริญพันธุAทาง

การแพทยA พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓ มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ข�อมูลข=าวสาร 
ข�อมูลข=าวสารของทางราชการ 

 พระราชบัญญัติข/อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บัตรประจําตัว 
 พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ/าหน/าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจําตัวเจ/าหน/าท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

การเมือง 
 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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การดําเนินคดีอาญาของผู�ดํารงตําแหน=งทางการเมือง 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ 

มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๔ หมวด ๑๒ การตรวจสอบ
การใช�อํานาจรัฐ ส?วนท่ี ๔ การดําเนินคดีอาญาผู�ดํารงตําแหน?งทางการเมือง) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการป@องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู/ดํารงตําแหน�ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การมีส=วนร=วมของประชาชน 
การปกครอง 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติการจัดการหุ/นส�วนและหุ/นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก�องคAกร

ปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติข/อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

(มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการป@องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๐๓/๑๘) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยผู/ตรวจการแผ�นดิน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝQายบริหารในการป@องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๓/๑ 

มาตรา ๗๑/๑๐) 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 พระราชบัญญัติสํานักงานผู/ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐) 

การผังเมือง ส่ิงแวดล�อม และชุมชน 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติการเคหะแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ (หมวด ๒/๑ นิติบุคคล

ชุมชนสาธารณะ) 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๗) 
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 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติสภาองคAกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝWXง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(หมวด ๓ มาตรการส?งเสริมการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน) 
 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๘๘/๕ มาตรา ๘๘/๖  

มาตรา ๘๘/๗ มาตรา ๘๘/๘ มาตรา ๘๘/๙ มาตรา ๘๘/๑๑) 
การศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๕ มาตรา ๗๕) 
การสาธารณสุข 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๖๑) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองและส�งเสริมภูมิปWญญาการแพทยAแผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๑) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙  

(มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๙๑) 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕๕) 
 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕ มาตรา ๒๔  

มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ 

มาตรา ๕๐) 
การส่ือสารและโทรคมนาคม 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๗) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนA  

พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๒๕ 

มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติองคAกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนA และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๖) 

 พระราชบัญญัติองคAการกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๗ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖) 

การเกษตร 
 พระราชบัญญัติกองทุนฟ\]นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

(มาตรา ๑๒ มาตรา ๒๐ หมวด ๕ การฟQRนฟูและพัฒนาเกษตรกร) 
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 พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค/าเกษตรล�วงหน/า พ.ศ. ๒๕๔๒  
(มาตรา ๓๙ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓) 

 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑๗ 

มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗) 
การเมือง 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๘ 
มาตรา ๗๒ หมวด ๗ การมีส?วนร?วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 
มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๑) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการป@องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการออกเสียงประชามติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๑) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๑๐ มาตรา ๒๘ มาตรา ๘๗) 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท/องถ่ิน
หรือผู/บริหารท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการเข/าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการเข/าชื่อเสนอข/อบัญญัติท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความเรียบร/อยในการออกเสียงประชามติ 

ร�างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
การเลือกตั้ง 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๒ 
มาตรา ๙๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๗ 
มาตรา ๒๓๕ มาตรา ๒๓๖ มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕) 

 พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท/องถ่ินหรือผู/บริหารท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช/เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทนราษฎร

และการได/มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ 
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓) 
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 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๙  
มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖  
มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒) 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคAการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๗ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๘/๒) 

 พระราชบัญญัติองคAการบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕/๒) 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖  
มาตรา ๔๘ ทวิ มาตรา ๗๔) 

ข�าราชการการเมือง 
 พระราชบัญญัติการดํารงตําแหน�งในทางการเมืองของข/าราชการ กรรมการ 

พนักงานส�วนท/องถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๕๘) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๑  

มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙) 
รัฐสภา 

 พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู/แทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝQายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล/า พ.ศ. ๒๕๔๑ 

คณะกรรมการ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสA 

บุคลากรภาครัฐ 
ข�าราชการ 

ข�าราชการการเมือง 
โปรดดู >การเมืองการปกครอง >การเมือง >ข�าราชการการเมือง 
ข�าราชการครู 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป̀ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ข�าราชการตํารวจ 
บทบัญญัติท่ัวไป 

 พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร/อยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ9และเหรียญ 
โปรดดู >เครื่องราชอิสริยาภรณ' และเหรียญ 
เงินเดือน 

 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ตํารวจราชสํานัก 

 พระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 
ตํารวจสากล 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจสากล
สําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต/ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

บําเหน็จ 
 พระราชบัญญัติให/บําเหน็จในการปราบปรามผู/กระทําความผิด 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๖) 
ยศ 

 พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๘  
มาตรา ๒๔ - มาตรา ๒๙) 

 พระราชบัญญัติยศตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
วิทยฐานะ 

 พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร/อยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อํานาจหน�าท่ี 

 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐๒ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๙ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔  

(มาตรา ๗ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๑  

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๓ ทวิ 
มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๘ ลักษณะ ๑๘ อํานาจของ 
เจ�าพนักงานจราจรและพนักงานเจ�าหน�าท่ี) 

 พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให/โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕๘/๑) 
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 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปSนระเบียบเรียบร/อย
ของบ/านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๓) 

 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ (มาตรา ๒๔) 
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔)

พระราชบัญญัติเพ่ิมอํานาจตํารวจในการป@องกันและปราบปราม
การกระทําผิดทางน้ํา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ข�าราชการทหาร 

บทบัญญัติท่ัวไป 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการฝgกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

ยศ 
 พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

ราชองครักษ9 
 พระราชบัญญัติราชองครักษA พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

วิทยฐานะ 
 พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู/สําเร็จวิชาการทหาร  

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
วินัย 

 พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

ศาลทหาร 
โปรดดู >ศาล และกระบวนการยุติธรรม >ศาลทหาร 
สิทธิประโยชน9 

 พระราชบัญญัติยกเว/นค�าธรรมเนียมบางประเภทให/แก�ทหารผ�านศึก
นอกประจําการและครอบครัวทหารผ�านศึกซ่ึงเสียชีวิตจาก 
การปฏิบัติหน/าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 พระราชบัญญัติสงเคราะหAผู/ประสบภัยเนื่องในการรบ  
พ.ศ. ๒๔๘๕ 

 พระราชบัญญัติองคAการสงเคราะหAทหารผ�านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
อํานาจหน�าท่ี 

 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
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 พระราชบัญญัติการเกณฑAช�วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการกระทําอันเปSนโจรสลัด 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการปฏิบัติต�ออากาศยานท่ีกระทําผิด

กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตป_โตรเลียม 

ในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอย�างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ9 
โปรดดู >เครื่องราชอิสริยาภรณ' 
เครื่องแบบ 
โปรดดู >เครื่องแบบ เสื้อครุย >ข�าราชการ 
เงินเดือน 

 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ข�าราชการฝSายตุลาการ 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๑๙๗  
มาตรา ๒๐๐ - มาตรา ๒๐๒) 

 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการฝQายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข�าราชการฝSายศาลปกครอง 

 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๘๑ - มาตรา ๘๙) 

ข�าราชการฝSายอัยการ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๒๕๕) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการฝQายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข�าราชการพลเรือน 
 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต/ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๑๕ มาตรา 

๑๖ มาตรา ๑๘ - มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติข�าวกรองแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖๓) 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๑๓) 
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 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

(มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝQายบริหารในการป@องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(มาตรา ๒๗/๒) 
 พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทรAศก ๑๒๙ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติอ/อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๖๒) 

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข�าราชการรัฐสภา 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข�าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ=นดิน 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการตรวจเงินแผ�นดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๒ - มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๓) 

ข�าราชการสํานักงานคณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตแห=งชาต ิ
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการป@องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๐  
มาตรา ๑๑๐/๑ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔) 

ข�าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕  

มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ - มาตรา ๑๒) 
ข�าราชการส=วนท�องถ่ิน 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บําเหน็จ บํานาญ และการสงเคราะห9 

 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติการกลับไปใช/สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ 

บําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา 
๒๒ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๘๙) 

 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการ พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(มาตรา ๕๗) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการป@องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๑๔) 
 พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว�างเวลาประกาศใช/ 

กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว�างเวลาประกาศใช/ 

กฎอัยการศึก ตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ�นดิน ฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี  
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๔/๑) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการฝQายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  

(มาตรา ๙ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๗๙) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการฝQายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๑๑  

มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๘) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๐ 

มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๗ มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๑๐) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๙ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติสงเคราะหAข/าราชการผู/ได/รับอันตรายหรือการปQวยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๒) 

วินัย อุทธรณ9 และการร�องทุกข9 
 พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ลักษณะ ๖ ระเบียบข�าราชการตํารวจ 

หมวด ๕ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๖ การดําเนินการทางวินัย  
หมวด ๘ การอุทธรณ' หมวด ๙ การร�องทุกข') 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (หมวด ๓ ข�าราชการกรุงเทพมหานคร ส?วนท่ี ๓ วินัยและ 
การดําเนินการทางวินัย ส?วนท่ี ๔ การอุทธรณ' ส?วนท่ี ๕ การร�องทุกข') 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย มาตรา ๑๑๖ 
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๙ หมวด ๙ การอุทธรณ'และการร�องทุกข') 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๕) 
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 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการฝQายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  
(มาตรา ๕๔ หมวด ๕ วินัย การรักษาวินัย การลงโทษ และการร�องทุกข') 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการฝQายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ลักษณะ ๔ วินัย  
การดําเนินการทางวินัย และการลงโทษ ลักษณะ ๕ ข�าราชการธุรการ หมวด ๔ 
วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ' และการร�องทุกข') 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕๙ ลักษณะ ๔ 
ข�าราชการพลเรือนสามัญ หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๗  
การดําเนินการทางวินยั หมวด ๙ การอุทธรณ' หมวด ๑๐ การร�องทุกข' มาตรา ๑๒๗) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(หมวด ๕ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๖ การดําเนินการทางวินัย  
หมวด ๘ การอุทธรณ'และการร�องทุกข') 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ (หมวด ๓ ข�าราชการรัฐสภา
สามัญ ส?วนท่ี ๕ วินัยและการดําเนินการทางวินัย ส?วนท่ี ๗ การอุทธรณ'และการร�อง
ทุกข') 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
(มาตรา ๑๓ - มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ - มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘) 

 พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติวินัยข/าราชการกรมราชทัณฑA พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดทางวินัยของข/าราชการซ่ึงไปปฏิบัติหน/าท่ี 

ในหน�วยงานท่ีมิใช�ส�วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

เงินเดือนและประโยชน9ตอบแทน 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(มาตรา ๓๐ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖) 
 พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (หมวด ๓ เงินเดือน เงินประจํา

ตําแหน?ง และเงินเพ่ิมอ่ืน) 
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝQายบริหารในการป@องกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕๒) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๐ มาตรา 

๑๐/๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการฝQายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  

(มาตรา ๗ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๒) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการฝQายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๗ มาตรา 

๘ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๓) 
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 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๘ ลักษณะ 
๔ ข�าราชการพลเรือนสามัญ หมวด ๒ การกําหนดตําแหน?ง และการให�ได�รับ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน?ง มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๓๘) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ (หมวด ๓ ข�าราชการ
รัฐสภาสามัญ ส?วนท่ี ๒ การกําหนดตําแหน?ง และการให�ได�รับเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหน?ง มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔) 

 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชนAตอบแทนอ่ืนของ 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกต้ัง ประธานผู/ตรวจการแผ�นดินและผู/ตรวจการแผ�นดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการป@องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน�งข/าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 พระราชบัญญัติเงินเดือนของข/าราชการผู/ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ละเมิดทางปกครอง 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ/าหน/าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

วิธีปฏิบัติราชการปกครอง 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค9กรภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ 
โปรดดู >รัฐวิสาหกิจ 
ส=วนราชการ 

 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๘ 
หมวด ๒ การแบ?งส?วนราชการ) 

 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝQายบริหารในการป@องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
(มาตรา ๖ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓) 
หน=วยงานอ่ืนของรัฐ 
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 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล/า พ.ศ. ๒๕๔๑ 
กองทุนท่ีเปUนนิติบุคคล 

 พระราชกําหนดกองทุนส�งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕  
(กองทุนส?งเสริมการประกันภัยพิบัติ) 

 พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔  
(กองทุนการออมแห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
(กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ) 

 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร/างสรรคA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค') 

 พระราชบัญญัติกองทุนฟ\]นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
(กองทุนฟQRนฟูและพัฒนาเกษตรกร) 

 พระราชบัญญัติการยางแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
(กองทุนพัฒนายางพารา) 

 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  
(กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา) 

 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ (กองทุนบริหารเงินกู�
เพ่ือการปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ) 

 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗  
(กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี) 

 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ (กองทุนประกันชีวิต) 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (กองทุนประกันวินาศภัย) 
 พระราชบัญญัติอ/อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  

(กองทุนอ�อยและน้ําตาลทราย) 
หน=วยธุรการขององค9การของรัฐท่ีเปUนอิสระ 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนA  
พ.ศ. ๒๕๕๑ (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน'แห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐  
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน) 

 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส?งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย) 

 พระราชบัญญัติธนาคารแห�งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕  
(ธนาคารแห?งประเทศไทย) 

 พระราชบัญญัติสถาบันคุ/มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ (สถาบันคุ�มครองเงินฝาก) 
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 พระราชบัญญัติหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยA พ.ศ. ๒๕๓๕  
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย'และตลาดหลักทรัพย') 

 พระราชบัญญัติองคAการกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะ 
แห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ (องค'การกระจายเสียงและแพร?ภาพ
สาธารณะแห?งประเทศไทย) 

 ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง การให/
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานพ/นจากตําแหน�ง
และการแต�งต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ 
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

หน=วยธุรการขององค9กรท่ีมีการบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญ 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓  

(สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห?งชาติ) 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๔๒ (สํานักงานศาลปกครอง) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการตรวจเงินแผ�นดิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒ (สํานักงานการตรวจเงินแผ?นดิน) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการป@องกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(สํานักงานศาลยุติธรรม) 

 พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(สํานักงานสภาเกษตรกรแห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติสํานักงานผู/ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
(สํานักงานผู�ตรวจการแผ?นดิน) 

 พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ) 

 พระราชบัญญัติองคAกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(สํานักงานอัยการสูงสุด) 

องค9การมหาชน 
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 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย) 

 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร/างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔  
(กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ) 

 พระราชบัญญัติกองทุนหมู�บ/านและชุมชนเมืองแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
(สํานักงานกองทุนหมู?บ�านและชุมชนเมืองแห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติการแพทยAฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (สถาบันการแพทย'ฉุกเฉิน
แห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ (สถาบันมาตร
วิทยาแห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ (สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยวิทยาศาสตรA เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๑ (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร' เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข) 

 พระราชบัญญัติสถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๔๑ (สถาบันส?งเสริมการสอนวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี) 

 พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ) 

 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ (คุรุสภาและ
สํานักงานคณะกรรมการส?งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา) 

 พระราชบัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(สํานักงานส?งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย?อม) 

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห?งชาติ) 

 พระราชบัญญัติองคAการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติองคAการสงเคราะหAทหารผ�านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ (องค'การ

สงเคราะห'ทหารผ?านศึก) 
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เกษตรและสหกรณ9 
กองทุนเกษตรและสหกรณ9 
โปรดดู >การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ >กองทุน >กองทุนเกษตรและสหกรณ' 
ข�าว 

 พระราชบัญญัติการค/าข/าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม 
 พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประมวลกฎหมายท่ีดิน (มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗) 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๕๗๑ มาตรา ๑๓๑๔) 

นํ้าเพ่ือการเกษตรกรรม 
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๓ การจัดระบบน้ํา 

เพ่ือเกษตรกรรม) 
ประมง 

 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของศูนยAพัฒนาการประมงแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต/ 

พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

ปุVย 
 พระราชบัญญัติปุTย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

พืช 
 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติสวนปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สัตว9 
 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตวAและจําหน�ายเนื้อสัตวA พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติบํารุงพันธุAสัตวA พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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 พระราชบัญญัติป@องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทยA พ.ศ. ๒๕๔๕  
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ/มครองสัตวAปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตวA พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติสัตวAพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 พระราชบัญญัติสัตวAเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติสําหรับรักษาช/างปQา พุทธศักราช ๒๔๖๔ 
 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑAนม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สินค�าเกษตร 
 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติการค/าข/าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค/าเกษตรล�วงหน/า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑAยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค/าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติอ/อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เกษตรกรและกลุ=มเกษตรกร 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการยึดทรัพยAสินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติสหกรณA พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดเก่ียวกับ 

การติดตามทวงถามหนี้ 
 

ขนส=งและคมนาคม 

บทบัญญัติท่ัวไป 
 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณAฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ (มาตรา ๘ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ 
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 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๘ รับขน) 
การขนส=งต=อเน่ือง 

 พระราชบัญญัติการขนส�งต�อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

การขนส=งทางท=อ 
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ (หมวด ๓ การสร�าง และบํารุงรักษาระบบ

การส?งและการจําหน?ายน้ํา) 
 พระราชบัญญัติการประปาส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ (หมวด ๓ การสร�าง และบํารุงรักษา

ระบบการผลิต การส?ง และการจําหน?ายน้ําประปา) 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส�งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๖ - มาตรา ๒๑ 

มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ@าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (ภาคท่ี ๓ ข�อบังคับพิเศษ 

หมวดท่ี ๓ ข�อบังคับว?าด�วยการทอดสมอใกล�เคียงหรือเกาสมอข�ามสายท?อ) 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๖) 
 พระราชบัญญัติป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตป_โตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ข�อ ๓ ข�อ ๔) 

การขนส=งทางนํ้า 
 พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (มาตรา ๑๓ เบญจ  

มาตรา ๑๔ - มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติการช�วยเหลือกู/ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติการท�าเรือแห�งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายท่ัวไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ�งและค�าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๖) 
 พระราชบัญญัติป@องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตป_โตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐  
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(มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ - มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติสภาผู/ส�งสินค/าทางเรือแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๔๕๖ มาตรา ๗๐๓ มาตรา ๑๒๙๙  

มาตรา ๑๓๐๐ - มาตรา ๑๓๐๒ มาตรา ๑๖๘๘ มาตรา ๑๗๐๒) 
การขนส=งทางบก 

 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ@าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติกําหนดค�าธรรมเนียมการใช/ยานยนตรAบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตAในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติรถยนตรAทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 พระราชบัญญัติรถยนตA พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการจัดหาอสังหาริมทรัพยAเพ่ือกิจการขนส�งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติสัตวAพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

การขนส=งทางอากาศ 
 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการปฏิบัติต�ออากาศยานท่ีกระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดบางประการต�อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การขนส=งระหว=างประเทศ 
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส�งข/ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การประกันภัยขนส=ง 
 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (หมวด ๔ การชดใช�ค?าเสียหายท่ีเกิดจาก 

การขนส?ง) 
 พระราชบัญญัติการช�วยเหลือกู/ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๕ - มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ@าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายท่ัวไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๑) 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย  

หมวด ๒ ประกันวินาศภัย ส?วนท่ี ๒ วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน) 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

คนต=างด�าว 

การทํางาน และการประกอบธุรกิจของคนต=างด�าว 
 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยAไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๕๕) 
 พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๔ - มาตรา ๔๖) 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๔) 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๑/๒๓ - มาตรา ๔๑/๒๕) 
 พระราชบัญญัติการท�าเรือแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนA พ.ศ. ๒๕๕๑  

(มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก�อสร/าง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๘) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ@าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติคนเข/าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองและส�งเสริมภูมิปWญญาการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๑) 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค/า พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๒๘) 
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 พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕๗) 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช. ๒๔๘๑ (มาตรา ๗ มาตรา ๗ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ (มาตรา ๕ 

มาตรา ๕ ทวิ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยเอกสิทธิและความคุ/มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ข�อ ๔๗) 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภA พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝdมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๒๔ - มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๔๙) 
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติหอการค/า พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร�วมเพ่ือสินค/าโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๘) 
การทะเบียนคนต=างด�าว 

 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๑๒  

มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยเอกสิทธิและความคุ/มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ข�อ ๔๖ ข�อ ๖๕) 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร�วมเพ่ือสินค/าโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๙) 

สัญชาต ิ
โปรดดู >สัญชาติ 
สิทธิและหน�าท่ีของคนต=างด�าวตามกฎหมาย 

 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐๖ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติข/อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติความร�วมมือระหว�างประเทศในทางแพ�งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติรถยนตA พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๒ ทวิ) 
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 พระราชบัญญัติว�าด/วยการขัดกันแห�งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (มาตรา ๑๐ - มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ - มาตรา ๑๙ เอกทศ 

มาตรา ๕๕) 
 ประมวลกฎหมายท่ีดิน (มาตรา ๗๔ หมวด ๘ การกําหนดสิทธิในท่ีดินของคนต?างด�าว  

หมวด ๙ การกําหนดสิทธิในท่ีดินของนิติบุคคลบางประเภท มาตรา ๑๑๓) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔ ทวิ - มาตรา ๔ นว) 

การเข�าเมือง 
 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณAฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๕) 
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส�งข/ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติคนเข/าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการค/ามนุษยA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๖๙) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย�างทางทะเล  

พ.ศ. ๒๔๙๐ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร�วมเพ่ือสินค/าโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๙) 

เนรเทศ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๓๔) 
 พระราชกําหนดการกู/ยืมเงินท่ีเปSนการฉ/อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๑๕/๒) 
 พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติคนเข/าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๙ เบญจ) 

 

ครอบครัว และมรดก 

ครอบครัว 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติการบริหารองคAกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๖) 
 พระราชบัญญัติการรับเด็กเปSนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๖ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๑) 
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 พระราชบัญญัติความร�วมมือระหว�างประเทศในทางแพ�งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแล
เด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 พระราชบัญญัติคํานําหน/านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/ถูกกระทําด/วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช�วยการเจริญพันธุAทางการแพทยA พ.ศ. 

๒๕๕๘ (หมวด ๓ การต้ังครรภ'แทน หมวด ๔ ความเป6นบิดาและมารดาของเด็กและการ
คุ�มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช?วยการเจริญพันธุ'ทางการแพทย') 

 พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการขัดกันแห�งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ภาค ๕ ครอบครัว) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการใช/กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปWตตานี นราธิวาส ยะลา  

และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๕ ครอบครัว) 

มรดก 
 พระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๓) 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๔๐) 
 พระราชบัญญัติการเช�าอสังหาริมทรัพยAเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(มาตรา ๗ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติการบริหารองคAกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๖) 
 พระราชบัญญัติควบคุมแร�ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู/เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช/จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๒๓ - มาตรา ๑๒๕) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองและส�งเสริมภูมิปWญญาการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณAจุลจอมเกล/า พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค/า พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๔๘ - มาตรา ๕๑) 
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 พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัติช�างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๒๒) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติปQาไม/ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท/องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ (มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๖) 
 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู/กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

(มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให/โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๑ มาตรา ๙๕) 
 พระราชบัญญัติยกเว/นการนําระยะเวลาและเง่ือนไขตามมาตรา ๖๑ แห�งประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชยAมาใช/บังคับแก�ผู/สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๖๑/๒) 
 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๙๗) 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๒๒) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๐๗ - มาตรา ๑๐๙) 
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๑๗ มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๖๕) 
 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ�ยนตA พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการขัดกันแห�งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ภาค ๖ มรดก) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการใช/กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปWตตานี นราธิวาส ยะลา  

และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ (มาตรา ๒๕/๗) 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ/มครองสัตวAปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๑๐๒) 
 พระราชบัญญัติสวนปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติสัตวAพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัชมงคล รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณA รัชกาลท่ี ๗ พุทธศักราช ๒๔๖๙ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณA รัชกาลท่ี ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณA รัชชกาลท่ี ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐ (มาตรา ๕) 
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 พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๙ เบญจ) 
 ประมวลกฎหมายท่ีดิน (มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๙๓) 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๖ มรดก) 

 

ความเท=าเทียมระหว=างเพศ 
 พระราชบัญญัติความเท�าเทียมระหว�างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ความม่ันคง และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
กฎอัยการศึก 

 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๒๔ มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว�างเวลาประกาศใช/กฎอัยการศึก  

ตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ�นดิน ฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว�างเวลาประกาศใช/กฎอัยการศึก 
ของคณะปฏิวัติ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

การก=อการร�าย 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการกระทําอันเปSนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร/าย  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดบางประการต�อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตป_โตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๓๕/๑ - มาตรา ๑๓๕/๔) 

ควบคุมสินค�าและโภคภัณฑ9 
 พระราชกําหนดควบคุมสินค/าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชกําหนดแก/ไขและป@องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติปWนส�วนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ความมั่นคงและความสงบเรียบร�อย 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต/ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการเกณฑAช�วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติแก�บุคคลซ่ึงเผยแพร�ข�าวอันเปSนการทําให/เสียสัมพันธไมตรี

ระหว�างประเทศไทยกับประเทศท่ีมีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

 พระราชบัญญัติกําหนดหน/าท่ีของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติข�าวกรองแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส�งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑA และสิ่งท่ีใช/ 

ในการสงคราม พ.ศ. ๒๕๙๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช/เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติจดแจ/งการพิมพA พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการกระทําอันเปSนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการมีส�วนร�วมในองคAกรอาชญากรรมข/ามชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร/าย  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรA พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความเรียบร/อยในการออกเสียงประชามติร�างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ประมวลกฎหมายอาญา 

ภาวะคับขัน 
 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณAฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติการท�าเรือแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๑๗ ตรี) 
 พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซ่ึงใช/บังคับในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติให/บําเหน็จในการปราบปรามผู/กระทําผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

สงคราม 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓  

มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๖๙ มาตรา ๑๘๙) 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติการเกณฑAช�วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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 พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติแก�บุคคลซ่ึงเผยแพร�ข�าวอันเปSนการทําให/เสียสัมพันธไมตรี
ระหว�างประเทศไทยกับประเทศท่ีมีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

 พระราชบัญญัติกําหนดหน/าท่ีของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส�งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑA และสิ่งท่ีใช/ 

ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก�ข/าราชการพลเรือน ทหาร หรือตํารวจ ซ่ึงกระทําการต�อต/าน

การดําเนินการสงครามของญ่ีปุQน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติบังคับการให/เปSนไปตามอนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการปฏิบัติต�อเชลยศึก  

ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะหAผู/ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

สาธารณภัย 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู�บ/านอาสาพัฒนาและป@องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติยกเว/นการนําระยะเวลาและเง่ือนไขตามมาตรา ๖๑ แห�งประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชยAมาใช/บังคับแก�ผู/สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คุ�มครองผู�บริโภค 

บทบัญญัติท่ัวไป 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๑ มาตรา ๘๔  

มาตรา ๓๐๓) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

การดําเนินคด ี
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง (ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต�น ลักษณะ ๒  

วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต�น หมวด ๔ การดําเนินคดีแบบกลุ?ม) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๙ - ๔๑) 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู/บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โฆษณา 
 พระราชกําหนดการกู/ยืมเงินท่ีเปSนการฉ/อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค/าเกษตรล�วงหน/า พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๑๘) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๕๓) 
 พระราชบัญญัติการเล�นแชรA พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๙ การโฆษณาอาหารสัตว') 
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 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑAยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยA พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๗ การโฆษณา) 
 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๓๓) 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ/มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๖๖) 
 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 

มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๙) 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๑๑๑/๒) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการค/าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติภาพยนตรAและวีดิทัศนA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๗๗ หมวด ๑๑ การโฆษณา) 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให/โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (หมวด ๗ การโฆษณา) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๔) 
 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ (หมวด ๗ การโฆษณา) 
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๗ มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตวA พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖/๑) 
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖ มาตรา ๔๐ - มาตรา ๔๒) 

ฉลาก 
 พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ (มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๑๙๓) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๗ - ๒๙ มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑAยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยA พ.ศ. ๒๕๓๑ (มาตรา ๖ มาตรา ๓๔  

หมวด ๕ ฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย' มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๑) 
 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 

มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติปุTย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให/โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ช่ัง ตวง วัด 
 พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สัญญา 
 พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนAของคู�สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ (หมวด ๓ การคุ�มครองผู�บริโภค) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
 พระราชบัญญัติว�าด/วยข/อสัญญาท่ีไม�เปSนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติห/ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖/๑ มาตรา ๖/๒) 

สถานบริการ 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (หมวด ๓ ทวิ การอนุญาตให�ใช�อาคาร 

เพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกับโรงมหรสพ) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการค/าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๓ ทวิ 

มาตรา ๑๓ ตรี) 
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชกําหนดแก/ไขและป@องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖  

(มาตรา ๓) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๓ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

สินค�าและบริการ 
 พระราชบัญญัติการแข�งขันทางการค/า พ.ศ. ๒๕๔๒  
 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติความรับผิดต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค/าท่ีไม�ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค/าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยราคาสินค/าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๓ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

คุ�มครองสัตว9 
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 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติงาช/าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติป@องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ/มครองสัตวAปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติสัตวAเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติสําหรับรักษาช/างปQา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

 

เคร่ืองแบบ เส้ือครุย 
กรรมการ 

 พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข�าราชการ 
 พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ลักษณะ ๖ ระเบียบข�าราชการตํารวจ  

หมวด ๑๐ เครื่องแบบตํารวจ) 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบข/าราชการฝQายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบข/าราชการฝQายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

เจ�าหน�าท่ีกองอาสารักษาดินแดน 
 พระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู/บังคับบัญชา และเจ/าหน/าท่ีกองอาสารักษาดินแดน  

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ท�องถ่ิน 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ/าหน/าท่ีส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจําตัวเจ/าหน/าท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

นักเรียน 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู/กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ผู�พิพากษา ตุลาการ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบผู/พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

สมาชิกรัฐสภา 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 

เสื้อครุย 
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 พระราชบัญญัติเสื้อครุยข/าราชการตุลาการและดะโตiะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ9 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ9 

 พระราชกําหนดชั้นยศเสนอความชอบสําหรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณAช/างเผือกแล
มงกุฎสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ 

 พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณAและเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักด์ิ เครื่องราชอิสริยาภรณA และสิทธิในการรับเบ้ียหวัด 

บําเหน็จและบํานาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณAจุลจอมเกล/า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณAอันเปSนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณA พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เหรียญตรา เหรียญท่ีระลึก และเหรียญเฉลมิพระเกียรต ิ
 พระราชกําหนดเหรียญช�วยราชการเขตตAภายใน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติยกเว/นค�าธรรมเนียมบางประเภทให/แก�ผู/ได/รับพระราชทานเหรียญกล/าหาญ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญท่ีระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติเหรียญกล/าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ/าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ/าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ/าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัย
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พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติเหรียญทวีธาภิเศกรัชกาลท่ี ๔ รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ 
 พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกุฏราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทรA ๒๐๐ ปd พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษAรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษAเสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัชมงคล รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณA รัชกาลท่ี ๗ พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณA รัชกาลท่ี ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณA รัชชกาลท่ี ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 พระราชบัญญัติเหรียญศานติมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติเหรียญศารทูลมาลา พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ 
 พระราชบัญญัติเหรียญสําหรับเครื่องราชอิศริยาภรณA ช/างเผือกแลมงกุฎสยาม  

รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๕ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๑) ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ว�าด/วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๕๑) 

 

ทรัพย9สินทางปHญญา 
 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑAซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติความลับทางการค/า พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 พระราชบัญญัติคุ/มครองพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตรA พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองและส�งเสริมภูมิปWญญาการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยAสินทางปWญญาและการค/าระหว�างประเทศและวิธีพิจารณาคดี

ทรัพยAสินทางปWญญา พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค/า พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และส่ิงแวดล�อม 

บทบัญญัติท่ัวไป 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๗ ส?วนท่ี ๘ แนวนโยบาย

ด�านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม) 
ทะเลและชายฝHYง 

 พระราชบัญญัติส�งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝWXง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดิน 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของท่ีดินสําหรับประเมินภาษีบํารุงท/องท่ี พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นํ้า 
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติการประปาส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (มาตรา ๕ มาตรา ๕๓/๑ มาตรา ๕๓/๒) 
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นํ้ามัน 
 พระราชกําหนดแก/ไขและป@องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัติการค/าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติปWนส�วนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตป_โตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ปSาไม� 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของศูนยAฝgกอบรมวนศาสตรAชุมชนแห�งภูมิภาค 

เอเชียแปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติปQาไม/ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติปQาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ�ยนตA พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พลังงาน 
 พระราชกําหนดแก/ไขและป@องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัติการค/าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส�งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@าฝQายผลิตแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@าส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติการส�งเสริมการอนุรักษAพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติปWนส�วนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตป_โตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการไฟฟ@า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง การให/เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานพ/นจากตําแหน�งและการแต�งต้ังคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แร= 
 พระราชกําหนดควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแร�ทองคํา พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติควบคุมแร�ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
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 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร� พ.ศ. ๒๕๒๖ 

สวนปSา 
 พระราชบัญญัติสวนปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สัตว9ปSา 
 พระราชบัญญัติงาช/าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ/มครองสัตวAปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติสําหรับรักษาช/างปQา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

สิ่งแวดล�อม 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการส�งเสริมการอนุรักษAพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 พระราชบัญญัติปQาไม/ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติปQาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปSนระเบียบเรียบร/อยของบ/านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝWXง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติสวนปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

องค9กรเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว�างประเทศ 

ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของศูนยAฝgกอบรมวนศาสตรAชุมชนแห�งภูมิภาคเอเชีย

และแปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการข�ายงานศูนยAเพาะเลี้ยงสัตวAน้ํา 

แห�งเอเชียและแปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติองคAกรร�วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

อุทยานแห=งชาติ 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
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ท่ีดิน 

บทบัญญัติท่ัวไป 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๗ ส?วนท่ี ๘ แนวนโยบาย

ด�านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม) 
 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA 

การจํากัดสิทธิการใช�ท่ีดิน 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๓๒ - มาตรา ๓๔ 

มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

(มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ - มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๓  
มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๔๘) 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
(มาตรา ๓๙ - มาตรา ๔๒) 

 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส�งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ (มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@าฝQายผลิตแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@าส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ (มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ@ามวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองซากดึกดําบรรพA พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๒) 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๓๕) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๙ 

มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๖) 
 พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๖) 
 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติบํารุงพันธุAสัตวA พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ - มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปSนระเบียบเรียบร/อยของบ/านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๘ มาตรา ๓๒) 
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 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๔ มาตรา ๖ จัตวา มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๗๒ 
มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๘/๓ มาตรา ๘๘/๙) 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการจัดหาอสังหาริมทรัพยAเพ่ือกิจการขนส�งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๓๙) 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย 
ร.ศ. ๑๒๘ 

 พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๒๗) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เกษตรกรรม 
 พระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๓๔ ทวิ) 

จัดสรรท่ีดิน 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒  
 พระราชบัญญัติคุ/มครองและส�งเสริมภูมิปWญญาการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  

(มาตรา ๖๓ - มาตรา ๖๕) 
 พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
 พระราชบัญญัติช�างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑA พุทธศักราช ๒๔๗๙ (มาตรา ๕๐) 

ท่ีธรณีสงฆ9 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆA พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๒ ทวิ มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยA พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗) 

ท่ีราชพัสด ุ
 พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

พาณิชยกรรม และอตุสาหกรรม 
 พระราชบัญญัติการเช�าอสังหาริมทรัพยAเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เวนคืน 
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 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๓๔ มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติการท�าเรือแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๔๘) 
 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติการประปาส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส�งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ (มาตรา ๓๕ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@าฝQายผลิตแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@าส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองซากดึกดําบรรพA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ (ภาคท่ี ๑ ส?วนท่ี ๒ ว?า

ด�วยการจัดหาซ้ือท่ีดิน) 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๗  

ส?วนท่ี ๓ การกําหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย'เพ่ือสร�างหรือ 
ขยายทางหลวง มาตรา ๗๖) 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการจัดหาอสังหาริมทรัพยAเพ่ือกิจการขนส�งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๖ มาตรา ๑๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑) 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยA พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๖๒) 

สาธารณสมบัติของแผ=นดิน 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔ มาตรา ๖๕) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑAสถานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

(มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติปQาไม/ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติปQาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ ทวิ มาตรา 

๑๔ มาตรา ๑๖ ทวิ มาตรา ๑๖ ตรี มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ/มครองสัตวAปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ 

มาตรา ๖๓) 
 พระราชบัญญัติสวนปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินของจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัยให/แก�สภากาชาดไทย  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๑๓๐๔ มาตรา ๑๓๐๕ มาตรา ๑๓๐๖  

มาตรา ๑๓๐๗) 

ท่ีอยู=อาศัย และการพัฒนาเมือง 
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 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติการเคหะแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติช�างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหA พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๓ มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปSนระเบียบเรียบร/อยของบ/านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๔ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐  

หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐ) 
 พระราชบัญญัติการจัดการหุ/นส�วนและหุ/นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติกําหนดวิธีการระงับการค/ากําไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการป@องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยผู/ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู/ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝQายบริหารในการป@องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๔๗ - มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๒๐๐ - มาตรา ๒๐๒) 

 

โทรคมนาคม และการส่ือสาร 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘  

มาตรา ๓๐๕) 
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร/างสรรคA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนA พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว�างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการโทรคมนาคมแห�งเอเชียและแปซิฟ_ค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจดแจ/งการพิมพA พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติภาพยนตรAและวีดิทัศนA พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 พระราชบัญญัติองคAกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศนA และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติองคAการกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติไปรษณียA พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

 

ธง ตราแผ=นดิน และเคร่ืองหมายราชการ 

ตราแผ=นดิน 
 พระราชบัญญัติใช/ตราแผ�นดิน รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ 

ธง 
 พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕๐) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๓๕) 

เคร่ืองหมายราชการ 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ�าหA พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

 

ธนาคาร สถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย9 
ธนาคาร 

 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส�งออกและนําเข/าแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารแห�งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหA พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว�างประเทศ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

สถาบันการเงิน 
 พระราชกําหนดการกู/ยืมเงินท่ีเปSนการฉ/อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู�อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยA พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข/อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให/กู/ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 พระราชบัญญัติทรัสตAเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยAสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 พระราชบัญญัติห/ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

หลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 
 พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยAเปSนหลักทรัพยA พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค/าเกษตรล�วงหน/า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติทรัสตAเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสถาบันคุ/มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน/า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยA พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๑๖๘๖) 

อื่น ๆ 
พระราชบัญญัติสถาบันคุ/มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

ธุรกิจ และพาณิชยกรรม 

การบัญชี และการสอบบัญชี 
 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๑๔) 

การประกอบธุรกิจของคนต=างด�าว 
โปรดดู >คนต?างด�าว >การทํางาน และการประกอบธุรกิจของคนต?างด�าว 
การลงทุน 
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 พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยAเปSนหลักทรัพยA พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยA พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยAไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชกําหนดให/อํานาจกระทรวงการคลังกู/เงินและจัดการเงินกู/เพ่ือช�วยเหลือกองทุนเพ่ือ

การฟ\]นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชกําหนดให/อํานาจกระทรวงการคลังกู/เงินและจัดการเงินกู/เพ่ือช�วยเหลือกองทุนเพ่ือ

การฟ\]นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการให/เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส�งออกและนําเข/าแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยAสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

กู�ยืมเงิน 
 พระราชกําหนดการกู/ยืมเงินท่ีเปSนการฉ/อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติล/มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๘๑/๑ มาตรา ๑๔๔) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยดอกเบ้ียเงินให/กู/ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 พระราชบัญญัติห/ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๓ ลักษณะ ๙ ยืม หมวด ๒ ยืมใช�สิ้นเปลือง) 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดเก่ียวกับ 

การติดตามทวงถามหนี้ 

ข�อมูลเครดิต 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข/อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ขาย แลกเปลี่ยน เช=า 
 พระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติการเช�าอสังหาริมทรัพยAเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค/าของเก�า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการเช�าเคหะและท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติภาพยนตรAและวิดิทัศนA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๘ - มาตรา ๔๓ 

มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ - มาตรา ๖๐) 



ดัชนีกฎหมายไทยจําแนกตามหัวข�อเรื่อง  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  

  
www.krisdika.go.th 

www.lawreform.go.th 

๕๕

 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๓ ลักษณะ ๑ ซ้ือขาย ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน 
ลักษณะ ๔ เช?าทรัพย') 

แข=งขันทางการค�า และปPองกันการผูกขาด 
 พระราชบัญญัติการแข�งขันทางการค/า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการตอบโต/การทุ�มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค/าจากต�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ควบคุมทะเบียน 
 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยA พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ควบคุมสินค�าและราคา 
 พระราชกําหนดควบคุมสินค/าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติการค/าข/าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑAซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข/ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค/า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค/าของเก�า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติความรับผิดต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค/าท่ีไม�ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคลังสินค/า ไซโล และห/องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค/าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติมาตรการปกป@องจากการนําเข/าสินค/าท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค/าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยราคาสินค/าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติอ/อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

จํานอง จํานํา 
 พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิ์ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติรถยนตA พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๗/๑) 
 พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติสัตวAพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (มาตรา ๑๖) 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๓ ลักษณะ ๑๒ จํานอง ลักษณะ ๑๓ จํานํา) 

ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส9 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสA พ.ศ. ๒๕๔๔ 

นําเข�าและส=งออก 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๔๗ 

มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๒/๑) 
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 พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข/ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค/า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส�งข/ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส�งออกและนําเข/าแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติมาตรการปกป@องจากการนําเข/าสินค/าท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค/าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ 
 พระราชบัญญัติห/ามนําของท่ีมีการแสดงกําเนิดเปSนเท็จเข/ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

นิติกรรมและสัญญา 
 พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนAของคู�สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติล/มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยข/อสัญญาท่ีไม�เปSนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดอันเกิดจากการใช/เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสA พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน/า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๑ ลักษณะ ๔ นิติกรรม บรรพ ๒ ลักษณะ ๒ สัญญา) 

บรรษัทการเงิน 
 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยAไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยA พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพ่ือใช/จ�ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยAสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ประกันภัย 
 พระราชกําหนดกองทุนส�งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันต�อแห�งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ฟ\]นฟูกิจการ 
 พระราชบัญญัติล/มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

ร=วมทุน 
 พระราชบัญญัติการให/เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สถาบันการเงินเพ่ือการลงทุน 



ดัชนีกฎหมายไทยจําแนกตามหัวข�อเรื่อง  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  

  
www.krisdika.go.th 

www.lawreform.go.th 

๕๗

 พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชกําหนดการให/ความช�วยเหลือทางการเงินแก�ผู/ท่ีได/รับความเสียหายจากอุทกภัย  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู�อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยAไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยA พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู/ท่ีกระทรวงการคลังกู/เพ่ือช�วยเหลือกองทุน 

เพ่ือการฟ\]นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชกําหนดให/อํานาจกระทรวงการคลังกู/เงินเพ่ือเสริมสร/างความม่ันคงของระบบสถาบัน

การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชกําหนดให/อํานาจกระทรวงการคลังกู/เงินและจัดการเงินกู/เพ่ือช�วยเหลือกองทุน 

เพ่ือการฟ\]นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชกําหนดให/อํานาจกระทรวงการคลังกู/เงินและจัดการเงินกู/เพ่ือช�วยเหลือกองทุน 

เพ่ือการฟ\]นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให/กู/ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 พระราชบัญญัติทรัสตAเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส�งออกและนําเข/าแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารแห�งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหA พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยAสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยA พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว�างประเทศ  

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน 

ในกองทุนการเงินระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

สภาอุตสาหกรรม สมาคมการค�า หอการค�า 
 พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร� พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติสมาคมการค/า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติหอการค/า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

สหกรณ9 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๔) 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติสหกรณA พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สินเช่ือ 
 พระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู�อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยAไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดเก่ียวกับ 

การติดตามทวงถามหนี้ 

หุ�นส=วนและบริษัท 
 พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห/างหุ/นส�วนจดทะเบียน ห/างหุ/นส�วนจํากัด  

บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๒๒ หุ�นส?วนและบริษัท) 

 

พนัน 
 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 พระราชบัญญัติการเล�นแชรA พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ�งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 พระราชบัญญัติไพ� พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๘๓/๒๕๕๗ เรื่อง การดําเนินการเก่ียวกับเครื่องเล�นเกม

ท่ีสามารถใช/หรือนํามาประกอบเพ่ือใช/เล�นการพนัน 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๑๘ การพนันและขันต?อ) 
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ภาษีอากร และค=าธรรมเนียม 

ค=าธรรมเนียม 
 พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยAเปSนหลักทรัพยA พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๒) 
 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหAเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ (มาตรา ๖ มาตรา ๙ - มาตรา ๑๓ 

มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๕ ฉ มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๗ มาตรา ๘๖) 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติการค/าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค/าเกษตรล�วงหน/า พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๗ มาตรา ๑๗  

มาตรา ๗๘) 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๘ มาตรา ๑๑๓ 

มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๔ มาตรา 
๑๖๔ ทวิ มาตรา ๑๖๕ หมวดท่ี ๔ ว?าด�วยค?าธรรมเนียมประภาคาร มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ 
มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๗) 

 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๖ มาตรา ๖๐/๕ มาตรา ๖๐/๔๕) 
 พระราชบัญญัติการตอบโต/การทุ�มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค/าจากต�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๗๙) 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๔๙๓ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนA พ.ศ. ๒๕๕๑  

(มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๗๕) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ 

มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๗ - มาตรา ๔๙ หมวด ๗ ค?าธรรมเนียมและค?าบริการในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๑  
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๗๖) 

 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๖) 
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 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข/อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๖ มาตรา ๒๕  
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐) 

 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก�อสร/าง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๕ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๑) 
 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (มาตรา ๑๖ ทวิ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ@าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๙  

มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติการส�งเสริมการอนุรักษAพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๔  

มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ หมวด ๖ ค?าธรรมเนียมพิเศษ) 
 พระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข/ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค/า พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๕  

หมวด ๑๓ ค?าธรรมเนียมและค?าปรับ) 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติกําหนดค�าธรรมเนียมการใช/ยานยนตรAบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก�องคAกรปกครอง 

ส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๓ – มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๕๒) 
 พระราชบัญญัติข/อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑) 
 พระราชบัญญัติคนเข/าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ - มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๗ มาตรา 
๖๐) 

 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตวAและจําหน�ายเนื้อสัตวA พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๕  
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕) 

 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช/เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑA พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕ มาตรา ๓๙ ทวิ มาตรา ๖๔ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล/อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(มาตรา ๕ มาตรา ๔๕) 
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 พระราชบัญญัติคุ/มครองซากดึกดําบรรพA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๓๙) 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๕๒) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๗  

มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ 

มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองและส�งเสริมภูมิปWญญาการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  

(มาตรา ๔ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตรA พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๒๓ มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค/า พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๖) 
 พระราชบัญญัติงาช/าง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติจดแจ/งการพิมพA พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ (มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๕ 

มาตรา ๔๕/๑ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๒) 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๓) 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรAในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ/มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติช�างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖) 
 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๔๐) 
 พระราชบัญญัติทรัสตAเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๕๓ 

มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยA พ.ศ. ๒๔๙๙ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔) 
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 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๑๒) 

 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๑๐ 
มาตรา ๔๑) 

 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส�งออกและนําเข/าแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ (มาตรา ๘ 
มาตรา ๑๒) 

 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ (มาตรา ๕ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ มาตรา ๖๓ 

มาตรา ๑๖๙) 
 พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ (มาตรา ๒๓) 
 พระราชบัญญัติบํารุงพันธุAสัตวA พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

(มาตรา ๖ มาตรา ๑๓ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๖ มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๗ มาตรา ๒๒) 
 พระราชบัญญัติปWนส�วนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ (มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖) 
 พระราชบัญญัติปQาไม/ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ ตรี 

มาตรา ๔๖ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗) 
 พระราชบัญญัติปQาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ มาตรา 

๑๗) 
 พระราชบัญญัติป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๗๑) 
 พระราชบัญญัติปdประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ (มาตรา ๗ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติปุTย พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติไปรษณียA พุทธศักราช ๒๔๗๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๒) 
 พระราชบัญญัติพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติไพ� พุทธศักราช ๒๔๘๖ (มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๐ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติภาพยนตรAและวิดิทัศนA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติภาษีป@าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๒๑) 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๓๕ มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑAอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๕๘) 
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 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค/าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค/าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติยกเว/นค�าธรรมเนียมบางประเภทให/แก�ทหารผ�านศึกนอกประจําการและ

ครอบครัวทหารผ�านศึกซ่ึงเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน/าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติยกเว/นค�าธรรมเนียมบางประเภทให/แก�ผู/ได/รับพระราชทานเหรียญกล/าหาญ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๕ มาตรา ๕ ตรี) 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให/โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติรถยนตA พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐/๑ มาตรา ๑๐/๒ 

มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติรถยนตรAทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตารา ๙๖ มาตรา 

๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ - มาตรา ๑๑๗) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๘ มาตรา ๘๐ 

มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ - มาตรา ๘๙) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปSนระเบียบเรียบร/อยของบ/านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๕ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ มาตรา ๔๙) 
 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘  

มาตรา ๑๙ มาตรา ๔๐) 
 พระราชบัญญัติรายได/เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๙ 

มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๙ 

มาตรา ๖๖ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๖๒) 
 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ/า พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ 

มาตรา ๒๘) 
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๕ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๖ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๓) 
 พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๔๓) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗/๑ 

มาตรา ๓๑ - มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๔๘) 
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๔) 
 พระราชบัญญัติล/มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ (มาตรา ๖๘ มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๐/๒๖ 

มาตรา ๙๐/๗๗ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๗  
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มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๕๕ หมวด ๘ บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ  
ส?วนท่ี ๓ ค?าธรรมเนียม) 

 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ (มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๔๙  

มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๘๑ มาตรา ๙๗ ตรี มาตรา ๙๗ ฉ 
มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๒๒) 

 พระราชบัญญัติสงวนและคุ/มครองสัตวAปQา พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝdมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๒๖/๑๓  

มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(มาตรา ๑๑ มาตรา ๕๑ มาตรา ๗๓) 
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๖ มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตวA พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคAการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๒๙  

มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ - มาตรา ๗๗ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒) 
 พระราชบัญญัติสมาคมการค/า พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติสหกรณA พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๒๖) 
 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน/า พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๑๘) 
 พระราชบัญญัติสัตวAพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๓ - มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ�งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติสําหรับรักษาช/างปQา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หมวด ๒ สิทธิบัตรการ

ประดิษฐ' ส?วนท่ี ๔ การชําระค?าธรรมเนียมรายปO มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๕ เบญจ มาตรา ๘๐) 
 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยA พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ 

มาตรา ๒๗ มาตรา ๙๐ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๒๐๗) 
 พระราชบัญญัติหอการค/า พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๕ มาตรา ๒๙) 
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 พระราชบัญญัติองคAกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศนA และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๒ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๕ มาตรา ๘๔) 

 พระราชบัญญัติองคAการบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๙ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๕ 
มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ - มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๘) 

 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๓๗ หมวด ๘ ค?าธรรมเนียม 
ค?าใช�จ?าย และค?าปTวยการ) 

 พระราชบัญญัติอ/อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๕) 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕ หมวด ๗ ค?าธรรมเนียมและค?าใช�จ?าย) 
 พระราชบัญญัติอาวุธป\น เครื่องกระสุนป\น วัตถุระเบิด ดอกไม/เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธป\น 

พ.ศ. ๒๔๙๐ (มาตรา ๖ มาตรา ๔๔) 
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (มาตรา ๒๓) 
 ประมวลกฎหมายท่ีดิน (มาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หมวด ๑๑ ค?าธรรมเนียม) 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ 

มาตรา ๑๙๓/๓๔ มาตรา ๑๐๑๘ มาตรา ๑๐๒๐ มาตรา ๑๑๒๗ มาตรา ๑๑๓๙  
มาตรา ๑๒๖๓ มาตรา ๑๒๖๗ มาตรา ๑๒๗๑ มาตรา ๑๓๒๔) 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง (ภาค ๑ บทท่ัวไป ลักษณะ ๖ คําพิพากษาและคําสั่ง
หมวด ๓ ค?าฤชาธรรมเนียม ส?วนท่ี ๑ การกําหนดและการชําระค?าธรรมเนียม และการยกเว�น
ค?าธรรมเนียมศาล ส?วนท่ี ๒ ความรับผิดในชั้นท่ีสุดในค?าฤชาธรรมเนียม ภาค ๒ วิธีพิจารณา
ในศาลชั้นต�น ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต�น หมวด ๔ การดําเนินคดีแบบกลุ?ม 
ส?วนท่ี ๖ ค?าธรรมเนียม) 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๒๔๙ 
มาตรา ๒๕๑ ภาค ๖ การบังคับตามคําพิพากษาและค?าธรรมเนียม หมวด ๒ ค?าธรรมเนียม) 

 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๕๔ – มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๒๕๔) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๑๑ ทวิ มาตรา ๑๒ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๙ ทวิ 

มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ ทวิ มาตรา ๗๗/๑ มาตรา ๗๙/๑ มาตรา ๗๙/๒ มาตรา ๙๑/๕ 
มาตรา ๙๑/๑๖) 

ค=าภาคหลวง 
 พระราชบัญญัติปQาไม/ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๔ มาตรา ๙ มาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ ทวิ มาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๘ จัตวา มาตรา ๖๙) 

 พระราชบัญญัติปQาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๖ มาตรา ๒๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๑ 

มาตรา ๕๒ ทวิ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๑ หมวด ๗ ค?าภาคหลวง มาตรา ๑๐๐ ตรี  
มาตรา ๑๑๐) 
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 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค�าภาคหลวงแร� พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติภาษีเงินได/ป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๕ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา 

๒๖ มาตรา ๖๕ ตรี มาตรา ๖๕ ฉ มาตรา ๖๕ อัฏฐ มาตรา ๖๕ นว มาตรา ๖๕ ปPณรส มาตรา 
๖๕ วีสติ) 

 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๙๑ อัฏฐ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๔ ทวิ  
มาตรา ๑๑๐ หมวด ๑๐ การคืนค?าภาคหลวงแร? มาตรา ๑๔๘) 

 พระราชบัญญัติสําหรับรักษาช/างปQา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติองคAกรร�วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ (หมวด ๓ ค?าภาคหลวง มาตรา ๑๗) 

ชดเชยและยกเว�นภาษี 
 พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยA พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๘) 
 พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๔/๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๔ ตรี) 
 พระราชกําหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๖๗) 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติการท�าเรือแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๗ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ 

มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๖๓) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๘) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของคณะมนตรีความร�วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(อนุสัญญาจัดต้ังคณะมนตรีความร?วมมือทางศุลกากรท�ายพระราชบัญญัติคุ�มครองการ
ดําเนินงานของคณะมนตรีความร?วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันต�อแห�งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(มาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒) 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของศูนยAพัฒนาการประมงแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต/ 
พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๕) 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(มาตรา ๕) 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานใหญ�ของสหภาพไปรษณียAแห�งเอเชีย
และแปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการดาวเทียมเคลื่อนท่ีระหว�างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (พิธีสารว?าด�วยเอกสิทธิ์และความคุ�มกันขององค'การดาวเทียมเคลื่อนท่ีระหว?าง
ประเทศ ข�อ ๔ การยกเว�นจากภาษีและอากร ข�อ ๗ บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ี) 

 พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยAสินฝQายพระมหากษัตริยA พุทธศักราช ๒๔๗๙ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติชดเชยค�าภาษีอากรสินค/าส�งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๔๑) 
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 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๘) 
 พระราชบัญญัติป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑) 
 พระราชบัญญัติภาษีเงินได/ป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท/องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ (มาตรา ๘ หมวด ๓ การลดหย?อน 

และการยกเว�นหรือลดภาษีบํารุงท�องท่ี) 
 พระราชบัญญัติภาษีป@าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๔ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๖ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒  

หมวด ๗ การยกเว�น การลดหย?อน การลดอัตรา และการคืนภาษี) 
 พระราชบัญญัติรถยนตรAทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗/๑ มาตรา ๔๘) 
 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยเอกสิทธิและความคุ/มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑  

(อนุสัญญากรุงเวียนนาว?าด�วยความสัมพันธ'ทางกงสุล ข�อ ๓๒ ข�อ ๓๙ ข�อ ๔๙ ข�อ ๕๐  
ข�อ ๖๐ ข�อ ๖๒ ข�อ ๖๖) 

 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ (มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๗ เบญจ 
มาตรา ๙๗ ฉ มาตรา ๙๗ อัฏฐ) 

 พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙  
มาตรา ๓๑ - มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๕/๑) 

 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝdมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๓/๑ 
มาตรา ๓๔) 

 พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๐  
มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘) 

 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๙๔) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมศิลปะร�วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๑๗ มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (มาตรา ๗ มาตรา ๓๓ ทวิ มาตรา ๓๔ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร�วมเพ่ือสินค/าโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๗ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๙) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๓ มาตรา ๔๒ ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝTายสรรพากร  

หมวด ๔ ภาษีมูลค?าเพ่ิม ส?วน ๕ การยกเว�นภาษีมูลค?าเพ่ิม มาตรา ๙๑/๓) 
ภาษีการเดินทาง 

 พระราชกําหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ภาษีการรับมรดก 
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 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ภาษีเงินได� 
ภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา 

 ประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ข�อความเบ้ืองต�น ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝTายสรรพากร 
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  
หมวด ๒ วิธีการเก่ียวแก?ภาษีอากรประเมิน หมวด ๓ ภาษีเงินได� ส?วน ๑ ข�อความท่ัวไป 
ส?วน ๒ ภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา) 

ภาษีเงินได�นิติบุคคล 
 ประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ข�อความเบ้ืองต�น ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝTายสรรพากร 

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  
หมวด ๒ วิธีการเก่ียวแก?ภาษีอากรประเมิน หมวด ๓ ภาษีเงินได� ส?วน ๑ ข�อความท่ัวไป  
ส?วน ๓ การเก็บภาษีจากบริษัท และห�างหุ�นส?วนนิติบุคคล) 

ภาษีเงินได�ป^โตรเลียม 
 พระราชบัญญัติป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติภาษีเงินได/ป_โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ภาษีการบริโภค 
ภาษีมูลค=าเพ่ิม 

 ประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ข�อความเบ้ืองต�น ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝTายสรรพากร 
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  
หมวด ๒ วิธีการเก่ียวแก?ภาษีอากรประเมิน หมวด ๔ ภาษีมูลค?าเพ่ิม) 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 ประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ข�อความเบ้ืองต�น ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝTายสรรพากร 

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  
หมวด ๒ วิธีการเก่ียวแก?ภาษีอากรประเมิน หมวด ๕ ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 

ภาษีสรรพสามิต 
 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ภาษีพนัน 
 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

ยาสูบ 
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร/างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔  

(มาตรา ๓ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

สุรา 
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 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร/างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔  
(มาตรา ๓ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔) 

 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

ศุลกากร 
 พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๑๒๙ 

มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๒๑๘) 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๖๖) 
 พระราชบัญญัติการตอบโต/การทุ�มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค/าจากต�างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๙) 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕๓ 

มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข/ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค/า  

พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส�งข/ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ (มาตรา ๘ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส�งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑA  

และสิ่งท่ีใช/ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของคณะมนตรีความร�วมมือทางศุลกากร 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันต�อแห�งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(มาตรา ๙ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของศูนยAพัฒนาการประมง 

แห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต/ พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันความร�วมมือเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจลุ�มน้ําโขง พ.ศ. ๒๕๕๒ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานใหญ�ของสหภาพไปรษณียAแห�ง

เอเชียและแปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติพันธุAพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๓๙ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ 

มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๕ มาตรา 
๑๐๖) 
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 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค/าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๖ มาตรา 
๑๗ มาตรา ๑๗ ทวิ มาตรา ๕๐) 

 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๕ ตรี) 
 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๑๕๒) 
 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๗๕) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๒๔) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๙ 

มาตรา ๕๕) 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ 
 พระราชบัญญัติห/ามนําของท่ีมีการแสดงถ่ินกําเนิดเปSนเท็จเข/ามา  

พุทธศักราช ๒๔๘๑ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
ภาษีทรัพย9สิน 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร�าง 
 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท/องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

รถยนต9 
 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๘๕ 

มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๖/๑ มาตรา ๘๖/๒ มาตรา ๘๖/๓ มาตรา ๘๖/๔ มาตรา ๘๗ 
มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๗) 

 พระราชบัญญัติรถยนตA พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖ หมวด ๒ ภาษีประจําปO  
มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘) 

ปPาย 
 พระราชบัญญัติภาษีป@าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

อากรและอากรแสตมป_ 
 พระราชบัญญัติการตอบโต/การทุ�มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค/าจากต�างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตวAและจําหน�ายเนื้อสัตวA พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๕  

มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติมาตรการปกป@องจากการนําเข/าสินค/าท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘) 
 พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ�น พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ข�อความเบ้ืองต�น ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝTายสรรพากร  

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  
หมวด ๒ วิธีการเก่ียวแก?ภาษีอากรประเมิน หมวด ๖ อากรแสตมปW) 

อื่น ๆ 
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 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๑๔๓  
มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๒๘๓) 

 พระราชบัญญัติปdประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝQายสรรพากรเฉพาะกาลเนื่องจาก

พระราชบัญญัติปdประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๑๙๓/๓๑ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๖  

มาตรา ๑๓๖๒ มาตรา ๑๔๒๖ มาตรา ๑๗๓๙) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง (มาตรา ๒๙๐) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๓๗) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๒๕๔) 

 

รัฐวิสาหกิจ 

บทบัญญัติท่ัวไป 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการจัดต้ังองคAการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยความผิดของพนักงานในองคAการหรือหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ (มาตรา ๔) 

ทุนรัฐวิสาหกิจ 
 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บําเหน็จ บํานาญ และการสงเคราะห9 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ 
 พระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู�อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติการกีฬาแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการเคหะแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติการท�าเรือแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติการประปาส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@าฝQายผลิตแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ@าส�วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ@าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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 พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส�งออกและนําเข/าแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหA พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ�งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 พระราชบัญญัติองคAการเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

แรงงานรัฐวิสาหกิจ 
 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธA พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธA พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๐ ตรี) 

 

แรงงาน 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๔ มาตรา ๘๔) 
 พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก�อสร/าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล/อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/รับงานไปทําท่ีบ/าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ/มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธA พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธA พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝdมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๘  

มาตรา ๔๔๕ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๖ จ�างแรงงาน) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง (มาตรา ๒๘๖) 
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 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๔๔) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๘๑) 

 

วัฒนธรรม กีฬา และการท=องเท่ียว 

กีฬา 
 พระราชบัญญัติการกีฬาแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๓  

มาตรา ๑๖๒ ทวิ มาตรา ๑๖๒ ตรี) 
 พระราชบัญญัติการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนA พ.ศ. ๒๕๕๑  

(มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕  

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก�องคAกรปกครอง 

ส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการใช/สารต/องห/ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๒๖ มาตรา ๕๖) 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู�บ/านอาสาพัฒนาและป@องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔๙) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรA พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคAการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติองคAการกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(มาตรา ๔๓) 
 พระราชบัญญัติอาวุธป\น เครื่องกระสุนป\น วัตถุระเบิด ดอกไม/เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธป\น 

พ.ศ. ๒๔๙๐ (มาตรา ๙) 
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 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๖๕ ตรี มาตรา ๘๑) 
ท=องเท่ียว 

 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ@าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก�องคAกรปกครอง 

ส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติคนเข/าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองซากดึกดําบรรพA พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๖) 
 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกA พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัตินโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติรถยนตA พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมศิลปะร�วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคAการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติหอการค/า พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๒๘) 

โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ9 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค/าของเก�า พุทธศักราช ๒๔๗๔  

(มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ตรี) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองซากดึกดําบรรพA พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๔ พิพิธภัณฑ'ซากดึกดําบรรพ'

ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๔) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๓๕ ทวิ) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๘๑) 
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ภูมิปHญญาท�องถ่ิน 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๖๖) 
 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต/ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๗ มาตรา ๒๗ มาตรา ๕๗) 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก�องคAกรปกครอง 

ส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองและส�งเสริมภูมิปWญญาการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรA พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยวิทยาศาสตรA เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคAการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๗) 
 พระราชบัญญัติองคAการบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๕) 

ศิลปวัฒนธรรม 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๖๖) 
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร/างสรรคA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต/ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๔ มาตรา ๙ 

มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๓ 

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก�องคAกรปกครอง 

ส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติภาพยนตรAและวีดิทัศนA พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘) 
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 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๒๓) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๖  

มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๗ 

มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคAการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 พระราชบัญญัติส�งเสริมศิลปะร�วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรA พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป̀ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๘ มาตรา ๔๓ มาตรา ๗๕ 

มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗) 
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติองคAการบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๕) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๙ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑) 

 

วิชาชีพ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๙) 
 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก�อสร/าง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๘) 
 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๘๓/๗) 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๕/๖ มาตรา ๗๘/๗) 
 พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๖๑) 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภA พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทยA พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยA พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะหA พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๑๙๓/๓๔ มาตรา ๑๔๗๑) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง (มาตรา ๒๘๕) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๓๒๔) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔ อัฏฐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๗๗ มาตรา ๘๑) 

 

วิทยาศาสตร9 และเทคโนโลยี 
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรA พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสA พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยวิทยาศาสตรA เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/าเจ/าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติสถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 พระราชบัญญัติสัตวAเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ศาล และกระบวนการยุติธรรม 

บทบัญญัติท่ัวไป 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๓ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๙  

มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐) 
กฎหมายขัดกัน 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการขัดกันแห�งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

การใช�กฎหมายอิสลาม 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการฝQายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๖  

หมวด ๔ ดะโตXะยุติธรรม) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการใช/กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปWตตานี นราธิวาส ยะลา  

และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 

การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๘๑ มาตรา ๓๐๓) 
 พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

คุมความประพฤติ กักกัน และกักขัง 
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร�วมมือระหว�างประเทศในการดําเนินการตาม 

คําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๔ หมวด ๓ การโอนนักโทษไทย) 
 พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๓๘ - มาตรา ๑๔๐  
มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒) 

 ประมวลกฎหมายอาญา (ภาค ๑ บทบัญญัติท่ัวไป ลักษณะ ๑ บทบัญญัติท่ีใช�แก? 
ความผิดท่ัวไป หมวด ๓ โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย) 

คุ�มครองพยาน 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๐) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ค=าตอบแทนผู�เสียหาย และค=าทดแทน และค=าใช�จ=ายแก=จําเลย 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๐) 
 พระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู/เสียหายและค�าทดแทนและค�าใช/จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ทนายความ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๐ มาตรา ๒๗๒) 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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 พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ (มาตรา ๓ มาตรา ๔) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ราชทัณฑ9 และเรือนจํา 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑA พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 พระราชบัญญัติวินัยข/าราชการกรมราชทัณฑA พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

ศาลทหาร 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๒๒๘) 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ (มาตรา ๗ - มาตรา ๗ ตรี) 
 พระราชบัญญัติการรื้อฟ\]นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม� พ.ศ. ๒๕๒๖ (มาตรา ๔ มาตรา ๘ 

มาตรา ๙ มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ�นดิน 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข/อง ท่ีให/ศาลพลเรือนเปSนศาลทหารในเวลาไม�ปกติ และท่ีให/ศาลทหาร
พิจารณาคดีซ่ึงเก่ียวกับความผิดอันเปSนคอมมิวนิสตA พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร (มาตรา ๕ ทวิ มาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๑๒) 
ศาลปกครอง 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (หมวด ๑๐ ศาล ส?วนท่ี ๔ ศาลปกครอง) 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองนครสวรรคA พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ศาลยุติธรรม 
บทบัญญตัิทั่วไป 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (หมวด ๑๐ ศาล ส?วนท่ี ๓ ศาลยุติธรรม  
มาตรา ๓๐๗) 

 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ผู�พิพากษา 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๓๐๖) 
 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบผู/พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการฝQายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติเสื้อครุยข/าราชการตุลาการและดะโตiะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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 พระราชบัญญัติหลักเกณฑAการแต�งต้ังและการดํารงตําแหน�งผู/พิพากษาอาวุโส  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

วิธีพิจารณาความ 
 พระราชบัญญัติการรื้อฟ\]นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม� พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยAสินทางปWญญาและการค/าระหว�างประเทศ  

และวิธีพิจารณาคดีทรัพยAสินทางปWญญาและการค/าระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล/มละลายและวิธีพิจารณาคดีล/มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู/ดํารงตําแหน�ง

ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู/บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติให/นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช/บังคับในศาลจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ศาลชํานัญพิเศษ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยAสินทางปWญญาและการค/าระหว�างประเทศ  

และวิธีพิจารณาคดีทรัพยAสินทางปWญญาและการค/าระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล/มละลายและวิธีพิจารณาคดีล/มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๒๗ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๘ มาตรา ๙๑  

มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๖๘  
มาตรา ๑๘๒ มาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๙๐ หมวด ๑๐ ศาล ส?วนท่ี ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๓๐๐) 

 พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชนAตอบแทนอ่ืนของประธาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง 
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ผู/ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป@องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห�งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ส=งผู�ร�ายข�ามแดน 
 พระราชบัญญัติส�งผู/ร/ายข/ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร

กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา  

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ฟ_ลิปป_นสA พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๑๔๑) 

สืบสวน สอบสวน 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๐) 
 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการมีส�วนร�วมในองคAกรอาชญากรรมข/ามชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร/าย  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการมอบหมายให/เจ/าหน/าท่ีไปร�วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ 

(๓) (๔) และ (๕) แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติองคAกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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อนุญาโตตุลาการ 
 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง (ภาค ๒ วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต�น  

ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต�น หมวด ๓ อนุญาโตตุลาการ) 
อภัยโทษ นิรโทษกรรม และล�างมลทิน 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๑๙๑) 
 พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก�ผู/กระทําความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
 พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก�ผู/ก�อความไม�สงบเพ่ือยึดอํานาจการปกครองแผ�นดิน ระหว�าง

วันท่ี ๓๑ มีนาคม ถึงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชกําหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ�นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก�ข/าราชการพลเรือน ทหาร หรือตํารวจ ซ่ึงกระทําการต�อต/าน

การดําเนินการสงครามของญ่ีปุQน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักด์ิ เครื่องราชอิสริยาภรณA และสิทธิในการรับเบ้ียหวัด 

บําเหน็จและบํานาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซ่ึงกระทําความผิด

เก่ียวเนื่องกับการเดินขบวนเม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/กระทําการต�อต/านการดําเนินการสงครามของญ่ีปุQน 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/กระทําการปฏิวัติ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/กระทําการปฏิวัติเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑  

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/กระทําการยึดและควบคุมอํานาจการปกครองแผ�นดิน  

เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธA พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/กระทําการยึดอํานาจการบริหารราชการแผ�นดิน  

เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/กระทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศ  

เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/กระทําการยึดอํานาจการปกครองแผ�นดิน  

เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/กระทําการอันเปSนความผิดต�อความม่ันคงของรัฐภายใน

ราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว�าด/วยการป@องกัน 
การกระทําอันเปSนคอมมิวนิสตA พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/กระทําการอันเปSนความผิดต�อความม่ันคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร ระหว�างวันท่ี ๒๕ และวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/กระทํารัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
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 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/ก�อความไม�สงบเพ่ือยึดอํานาจการปกครองแผ�นดิน  
ระหว�างวันท่ี ๘ และวันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/ซ่ึงกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุม 
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA ระหว�างวันท่ี ๔ ถึงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก�ผู/ท่ีได/นํารัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๔๗๕ กลับมาใช/ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการจัดการให/คณะรัฐมนตรีลาออกเพ่ือให/มีการเป_ด 
สภาผู/แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติยกความผิดให/แก�ผู/กระทําผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนีราชการ

ทหารและตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติยกความผิดให/แก�ผู/ทําผิด - พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑAทหารและผู/ขาดหนี

ราชการทหารและตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 พระราชบัญญัติยกทัณฑAให/แก�ตํารวจท่ีขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติยกโทษให/แก�พลทหารท่ีได/กระทําผิดฐานหนีราชการทหาร  

พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติยกเว/นความผิดทางอาญาให/แก�ผู/นําอาวุธป\น เครื่องกระสุนป\น หรือวัตถุ

ระเบิด ท่ีไม�ได/รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห/ามออกใบอนุญาต มามอบให/แก�ทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 พระราชบัญญัติยกเว/นความผิดให/แก�ผู/ขาดหนีราชการทหารและตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 พระราชบัญญัติลบล/างมลทินให/แก�ผู/ต/องคําพิพากษาให/ลงโทษในกรณีเกณฑAแรงงานหรือ

ทรัพยAสินในระหว�างมหาสงครามอาเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙ 

 พระราชบัญญัติล/างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปd พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 พระราชบัญญัติล/างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 พระราชบัญญัติล/างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 พระราชบัญญัติล/างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติล/างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทรA ๒๐๐ ปd พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติล/างมลทินผู/กระทําผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป6นเบา  

และลดโทษ) 
อัยการ 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (หมวด ๑๑ องค'กรตามรัฐธรรมนูญ  
ส?วนท่ี ๒ องค'กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ๑. องค'กรอัยการ) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการฝQายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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 พระราชบัญญัติองคAกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อํานาจหน�าท่ีระหว=างศาล 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๑๙๙) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน/าท่ีระหว�างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ศาสนา 

บทบัญญัติท่ัวไป 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๕ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๗ มาตรา ๗๐  

มาตรา ๗๙) 
 ประมวลกฎหมายท่ีดิน (หมวด ๗ การกําหนดสิทธิในท่ีดินเพ่ือการศาสนา มาตรา ๘๖  

มาตรา ๘๗) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง (มาตรา ๓ มาตรา ๑๑๒) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๔๔) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๐/๑ ภาค ๒ ความผิด ลกัษณะ ๔ ความผิดเก่ียวกับ

ศาสนา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๓๓๕ ทวิ มาตรา ๓๓๙ ทวิ) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๓ มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๒๑) 

ศาสนาคริสต9 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยลักษณฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย 

ร.ศ. ๑๒๘ 

ศาสนาพุทธ 
 พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู/สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆA พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ�ง (มาตรา ๑๐๖/๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕) 

ศาสนาอิสลาม 
 พระราชบัญญัติการบริหารองคAกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการใช/กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปWตตานี นราธิวาส ยะลา  

และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจยA พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 

ศึกษา 

กองทุน 
โปรดดู >การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ >กองทุน >กองทุนเพ่ือการศึกษา 
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การจัดการศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒  

มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๖ มาตรา ๒๘๙ มาตรา ๓๐๓) 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการบริหารส�วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (หมวดท่ี ๕ ว?าด�วยลักษณะ

ปกครองอําเภอ ตอน ๓ หน�าท่ีและอํานาจของกรมการอําเภอ ฆ. บํารุงการศึกษา) 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๑๕๖๔ มาตรา ๑๕๗๓ มาตรา ๑๕๙๘/๔) 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๙ มาตรา ๓๐๓) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การศึกษาเอกชน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา 

ส?วนท่ี ๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

การอาชีวศึกษา 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เคร่ืองแบบ 
โปรดดู >เครื่องแบบ เสื้อครุย >นักเรียน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๘๐) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ราชบัณฑิต 
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 พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลูกเสือ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการบริหารส�วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม� พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล/าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล/าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรA พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม�โจ/ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม�ฟ@าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณA พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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 พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร/อยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/าเจ/าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรA พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป̀ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติสถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

สนธิสัญญา และความสัมพันธ9ระหว=างประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๘๒ มาตรา ๑๙๐) 
 พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔ ทวิ มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติการขนส�งต�อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๑  

มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕) 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๑/๖๕) 
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร�วมมือระหว�างประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษา

คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติแก�บุคคลซ่ึงเผยแพร�ข�าวอันเปSนการทําให/เสียสัมพันธไมตรีระหว�าง

ประเทศไทยกับประเทศท่ีมีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
 พระราชบัญญัติความร�วมมือระหว�างประเทศในทางแพ�งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติความร�วมมือระหว�างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของคณะมนตรีความร�วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว�างประเทศในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันต�อแห�งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของประชาคมยุโรปและสํานักงานคณะกรรมาธิการประชาคม

ยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของศูนยAฝgกอบรมวนศาสตรAชุมชนแห�งภูมิภาคเอเชียแปซิฟ_ก 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของศูนยAพัฒนาการประมงแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต/  

พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันความร�วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ�มน้ําโขง  
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พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต/  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจสากลสําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต/  

ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานผู/แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานใหญ�ของสหภาพไปรษณียAแห�งเอเชียและ

แปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการการค/าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการข�ายงานศูนยAเพาะเลี้ยงสัตวAน้ําแห�งเอเชียและ

แปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการความร�วมมือด/านอวกาศแห�งเอเชียแปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการดาวเทียมเคลื่อนท่ีระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการโทรคมนาคมแห�งเอเชียและแปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการสนธิสัญญาการป@องกันร�วมกันแห�งเอเชียอาคเนยA 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการห/ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว�าด/วยการค/าระหว�างประเทศซ่ึงชนิดสัตวAปQา  

และพืชปQาท่ีใกล/สูญพันธุA ครั้งท่ี ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว�าด/วยการค/าระหว�างประเทศซ่ึงชนิดสัตวAปQา 

และพืชปQาท่ีใกล/สูญพันธุA ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค/า พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๘ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติบังคับการให/เปSนไปตามอนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการปฏิบัติต�อเชลยศึก  

ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๖๑) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการปฏิบัติต�ออากาศยานท่ีกระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๑๑ 

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี  
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พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟ_ลิปป_นสA  

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติส�งผู/ร/ายข/ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว�างประเทศ  

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร�วมเพ่ือสินค/าโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุน

การเงินระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติองคAกรร�วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๔๑) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 ประมวลกฎหมายท่ีดิน (มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๖ ทวิ) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง (มาตรา ๓๔ มาตรา ๘๓ จัตวา มาตรา ๘๓ สัตต) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ ภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๑ 

ความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแห?งราชอาณาจักร หมวด ๔ ความผิดต?อสัมพันธไมตรีกับต?างประเทศ) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๒ มาตรา ๓) 

 

สมาคมและมูลนิธิ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๖๔) 
 พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติการกีฬาแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๖ สมาคมกีฬา) 
 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหA พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห/างหุ/นส�วนจดทะเบียน ห/างหุ/นส�วนจํากัด บริษัทจํากัด 

สมาคม และมูลนิธิ พุทธศักราช ๒๔๙๙ (หมวด ๒ ความผิดเก่ียวกับสมาคมและมูลนิธิ) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๔๐ - มาตรา ๔๒ มาตรา ๖๐) 
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 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๓ มาตรา ๖ มาตรา ๑๓  
หมวด ๓ สมาคมจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี มาตรา ๓๕ มาตรา ๕๒ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๖) 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติสมาคมการค/า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน/า พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๕ หมวด ๕ สมาคมกํากับ 

ผู�ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล?วงหน�า มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๕๓) 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพยAและตลาดหลักทรัพยA พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๖/๖  

หมวด ๗ องค'กรท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย' ส?วนท่ี ๒ สมาคมท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย' 
มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๓๔๐) 

 พระราชบัญญัติหอการค/า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (บรรพ ๑ หลักท่ัวไป ลักษณะ ๒ บุคคล หมวด ๒ นิติบุคคล  

ส?วนท่ี ๒ สมาคม และส?วนท่ี ๓ มูลนิธิ) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา 

๖๕ ทวิ มาตรา ๖๙ ตรี) 
 

สวัสดิการสังคม 

กองทุน 
โปรดดู >การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ >กองทุน >กองทุนสงเคราะห' ,กองทุน
สวัสดิการสังคม 
การสงเคราะห9 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๘๐) 
 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู/เคยเปSนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติการคุ/มครองคนไร/ท่ีพ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหA พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู/เสียหายและค�าทดแทนและค�าใช/จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒๔ มาตรา 

๑๒๕ หมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะห'ลูกจ�าง มาตรา ๑๖๓) 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติจัดการฝgกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ/มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖) 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติยกเว/นค�าธรรมเนียมบางประเภทให/แก�ทหารผ�านศึกนอกประจําการและ

ครอบครัวทหารผ�านศึกซ่ึงเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน/าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติยกเว/นค�าธรรมเนียมบางประเภทให/แก�ผู/ได/รับพระราชทานเหรียญกล/าหาญ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธA พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๖๙) 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะหA พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะหAข/าราชการผู/ได/รับอันตรายหรือการปQวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะหAผู/ประสบภัยเนื่องจากการช�วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน 

ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน/าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะหAผู/ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติองคAการสงเคราะหAทหารผ�านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 

คนพิการ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๙  

มาตรา ๕๔ มาตรา ๘๐ มาตรา ๑๕๒) 
 พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ@าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙  

มาตรา ๔๕) 
 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ (มาตรา ๓๖  

มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๔) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทนราษฎรและ 

การได/มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติยกเว/นค�าธรรมเนียมบางประเภทให/แก�ทหารผ�านศึกนอกประจําการและ

ครอบครัวทหารผ�านศึกซ่ึงเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน/าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔ มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๒๒ 
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มาตรา ๓๒ มาตรา ๖๙) 
 พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๓) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๘ มาตรา ๔๘) 
 พระราชบัญญัติสงเคราะหAข/าราชการผู/ได/รับอันตรายหรือการปQวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๘ - มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติสงเคราะหAผู/ประสบภัยเนื่องจากการช�วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของ

ชาติ หรือการปฏิบัติตามหน/าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะหAผู/ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคAการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๒๓  

มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๐๗) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๗) 

เด็กและเยาวชน 
การศึกษา 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒ มาตรา ๘๐) 
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร/างสรรคA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๔  

มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ หมวด ๗ การส?งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) 

 พระราชบัญญัติจัดการฝgกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (หมวดท่ี ๕  

ว?าด�วยลักษณะปกครองอําเภอ ตอน ๓ หน�าท่ีและอํานาจของกรมการอําเภอ  
ฆ. บํารุงการศึกษา) 

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สิทธิเด็ก 
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 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๒ มาตรา ๘๐ 
มาตรา ๘๔ มาตรา ๑๕๒) 

 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๙  
มาตรา ๑๙/๑ - มาตรา ๑๙/๓ มาตรา ๒๐) 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ@าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติการรับเด็กเปSนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติความร�วมมือระหว�างประเทศในทางแพ�งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ

ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช�วยการเจริญพันธุAทาง

การแพทยA พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/ถูกกระทําด/วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (หมวด ๔ การใช�แรงงานเด็ก  

มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑) 
 พระราชบัญญัติจัดการฝgกและอบรบเด็กบางจําพวก พ.ศ. ๒๔๗๙ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการค/าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๘ 

มาตรา ๙ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการค/ามนุษยA พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑA พุทธศักราช ๒๔๗๙ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (มาตรา ๑๐๐ 

มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖) 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะหAผู/ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕  

(มาตรา ๗ - มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๙) 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๑๕๖๔) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๑๒๔/๑ มาตรา ๑๓๓ ทวิ  

มาตรา ๑๓๓ ตรี มาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๗๑ 
มาตรา ๑๗๒ ตรี มาตรา ๑๗๒ จัตวา) 
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 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๗ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๙ 
มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓ ทวิ มาตรา ๒๘๕/๑ มาตรา ๓๐๖ มาตรา 
๓๑๒ ทวิ มาตรา ๓๑๒ ตรี มาตรา ๓๔๒ มาตรา ๓๔๖ มาตรา ๓๙๘) 

ผู�สูงอายุ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๘๐  

มาตรา ๑๕๒) 
 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒ 

มาตรา ๕๓) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ@าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข/าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด/วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู/แทนราษฎรและ 

การได/มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  

หมวด ๗ ประโยชน'ทดแทนในกรณีชราภาพ มาตรา ๗๘) 
 พระราชบัญญัติผู/สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (มาตรา ๑๐๐) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๐๗) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๗) 

ลูกจ�าง 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๔ มาตรา ๘๔) 
 พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล/อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. ๒๕๓๘ (มาตรา ๘ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ/มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๘ จัตวา) 
 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธA พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธA พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝdมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๑) 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๑๙๓/๓๔ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๕๙  

มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๕๘๒ มาตรา ๕๘๕ มาตรา ๕๘๖) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง (มาตรา ๒๘๖) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๔๔) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๗ เบญจ มาตรา ๘๑) 

สตรี 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๒  

มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๔ มาตรา ๑๕๒) 
 พระราชบัญญัติคํานําหน/านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองผู/ถูกกระทําด/วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หมวด ๓ การใช�

แรงงานหญิง มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖) 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๙  

มาตรา ๖๑ ทวิ หมวด ๓ ประโยชน'ทดแทนในกรณีคลอดบุตร) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการค/าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการค/ามนุษยA พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๔ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๕ มาตรา ๑๓๒  

มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๓ ทวิ มาตรา ๒๒๖/๔ มาตรา ๒๔๗) 
สุขภาพ 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗  
มาตรา ๖๗ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๕ มาตรา ๒๙๐) 

 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร/างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการใช/สารต/องห/ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองสุขภาพของผู/ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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สัญชาติ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต�างด/าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ (มาตรา ๕ มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติคนเข/าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการขัดกันแห�งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 

สาธารณสุข 

กองทุน 
โปรดดู >การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ >กองทุน >กองทุนสาธารณสุข 
การแพทย9ฉุกเฉิน 

 พระราชบัญญัติการแพทยAฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การสาธารณสุข 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๗ มาตรา ๘๐) 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช�วยการเจริญพันธุAทางการแพทยA  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เคร่ืองมือแพทย9 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยA พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เคร่ืองสําอาง 
 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

บุหร่ี 
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑAยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองสุขภาพของผู/ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

แพทย9แผนไทย 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองและส�งเสริมภูมิปWญญาการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ยา 
 พระราชบัญญัติควบคุมการใช/สารต/องห/ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 พระราชบัญญัติคุ/มครองและส�งเสริมภูมิปWญญาการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓ 
มาตรา ๑๔ - มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔) 

 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติองคAการเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๓๖) 

ยาเสพติด 
 พระราชกําหนดป@องกันการใช/สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๐ ทวิ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๒ ทวิ 

มาตรา ๑๒๗ ทวิ มาตรา ๑๒๗ ตรี) 
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลA พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑAยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๓ ทวิ มาตรา ๑๕๗ /๑) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 พระราชบัญญัติฟ\]นฟูสมรรถภาพผู/ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู/กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให/โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติรถยนตA พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖/๓ มาตรา ๖๖/๔) 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย�างทางทะเล  

พ.ศ. ๒๔๙๐ (มาตรา ๔) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๓ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติต�อ 

ผู/ต/องสงสัยว�ากระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือเข/าสู�การบําบัดฟ\]นฟู 
และการดูแลผู/ผ�านการบําบัดฟ\]นฟู 

รักษาความสะอาด 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปSนระเบียบเรียบร/อยของบ/านเมือง  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคAการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๒๓ มาตรา ๖๗) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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โรค 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติโรคติดต�อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ/า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วัตถุอันตรายและวัตถุมีพิษ 
 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๙๕ มาตรา ๑๐๓) 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๒๖ มาตรา ๗๙) 
 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔) 

วิชาชีพ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๘๐) 
 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช�วยการเจริญพันธุAทางการแพทยA  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภA พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทยA พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยA พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๔๓) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๑๙๓/๓๔ มาตรา ๑๔๗๑) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๑๕๐) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๓๒๔) 

สถานพยาบาล 
 พระราชกําหนดป@องกันการใช/สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๙  
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มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๔/๒) 
 พระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติการแพทยAฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓ มาตรา ๕  

หมวด ๓ การปฏิบัติการฉุกเฉิน มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองและส�งเสริมภูมิปWญญาการแพทยAแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๕๘ - มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓  

มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให/โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๔๘/๑  

มาตรา ๖๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๔/๑ มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙) 
 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๔ มาตรา ๖  

มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๑๕) 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตวA พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๑๙๓/๓๔) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๗ มาตรา ๘๑) 

อาหาร 
 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๔ สุขอนามัยของสัตว'น้ําหรือผลิตภัณฑ' 

สัตว'น้ํา) 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตวAและจําหน�ายเนื้อสัตวA พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๓๖ มาตรา ๒๓๗) 

 

อาวุธ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๖๓ มาตรา ๗๗) 
 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๕๙) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส�งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑA และสิ่งท่ีใช/ในการสงคราม 

พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑA พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการห/ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ (มาตรา ๘๙ มาตรา ๑๓๐) 
 พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๘๑) 
 พระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการมีส�วนร�วมในองคAกรอาชญากรรมข/ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(มาตรา ๑๖) 
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 พระราชบัญญัติราชทัณฑA พุทธศักราช ๒๔๗๙ (มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (มาตรา ๒๘ จัตวา) 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติยกเว/นความผิดทางอาญาให/แก�ผู/นําอาวุธป\น เครื่องกระสุนป\น หรือวัตถุระเบิด  

ท่ีไม�ได/รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห/ามออกใบอนุญาต มามอบให/แก�ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ (มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๗๕) 
 พระราชบัญญัติอาวุธป\น เครื่องกระสุนป\น วัตถุระเบิด ดอกไม/เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธป\น  

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยA (มาตรา ๑๓๐๔) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๓๕/๒ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๙๐  

มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๓๕ มาตรา ๓๓๖ ทวิ 
มาตรา ๓๓๗ มาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๐ ทวิ มาตรา ๓๔๐ ตรี มาตรา ๓๖๕ มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๗๙) 

 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร (มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓) 
 

อุตสาหกรรม 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๔๒ มาตรา ๘๔) 
 พระราชบัญญัติการเช�าอสังหาริมทรัพยAเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๕/๔ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑/๓) 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๒ มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑAนม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยA พ.ศ. ๒๔๙๙ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑAอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ (มาตรา ๒ มาตรา ๙๗ ตรี มาตรา ๙๗ เบญจ) 
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 พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติอ/อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 ประมวลกฎหมายท่ีดิน (มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง (มาตรา ๓๐๗) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๓๒๔ มาตรา ๓๕๙) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๗/๑ มาตรา ๘๑ 

มาตรา ๙๑/๓) 
 

องค9การระหว=างประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๘๒ มาตรา ๑๙๐) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของคณะมนตรีความร�วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว�างประเทศในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันต�อแห�งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของประชาคมยุโรปและสํานักงานคณะกรรมาธิการประชาคม

ยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของศูนยAฝgกอบรมวนศาสตรAชุมชนแห�งภูมิภาคเอเชียแปซิฟ_ก 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของศูนยAพัฒนาการประมงแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต/  

พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันความร�วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ�มน้ําโขง  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต/  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจสากลสําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต/  

ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานผู/แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานใหญ�ของสหภาพไปรษณียAแห�งเอเชียและแปซิฟ_ก 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการการค/าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการข�ายงานศูนยAเพาะเลี้ยงสัตวAน้ําแห�งเอเชียและ
แปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการความร�วมมือด/านอวกาศแห�งเอเชียแปซิฟ_ก  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการดาวเทียมเคลื่อนท่ีระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว�างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการโทรคมนาคมแห�งเอเชียและแปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการสนธิสัญญาการป@องกันร�วมกันแห�งเอเชียอาคเนยA 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการห/ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว�าด/วยการค/าระหว�างประเทศซ่ึงชนิดสัตวAปQา  

และพืชปQาท่ีใกล/สูญพันธุA ครั้งท่ี ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว�าด/วยการค/าระหว�างประเทศซ่ึงชนิดสัตวAปQา 

และพืชปQาท่ีใกล/สูญพันธุA ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว�างประเทศ  

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร�วมเพ่ือสินค/าโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเก่ียวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุน

การเงินระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติองคAกรร�วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๓๕/๑) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๓) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

เอกสิทธิ์และความคุ�มกัน 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๗  

มาตรา ๑๗๗ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๗๗) 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของคณะมนตรีความร�วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว�างประเทศในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันต�อแห�งเอเซีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของประชาคมยุโรปและสํานักงานคณะกรรมาธิการประชาคม

ยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของศูนยAฝgกอบรมวนศาสตรAชุมชนแห�งภูมิภาคเอเชียแปซิฟ_ก 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของศูนยAพัฒนาการประมงแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต/  
พ.ศ. ๒๕๑๔ 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันความร�วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ�มน้ําโขง  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต/  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจสากลสําหรับเอเซียตะวันออกเฉียงใต/  

ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานผู/แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานของสํานักงานใหญ�ของสหภาพไปรษณียAแห�งเอเชียและ

แปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการการค/าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการข�ายงานศูนยAเพาะเลี้ยงสัตวAน้ําแห�งเอเซียและ

แปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการความร�วมมือด/านอวกาศแห�งเอเชียแปซิฟ_ก  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการดาวเทียมเคลื่อนท่ีระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว�างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการโทรคมนาคมแห�งเอเชียและแปซิฟ_ก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการสนธิสัญญาการป@องกันร�วมกันแห�งเอเชียอาคเนยA 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการดําเนินงานขององคAการห/ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว�าด/วยการค/าระหว�างประเทศซ่ึงชนิดสัตวAปQา 

และพืชปQาท่ีใกล/สูญพันธุA ครั้งท่ี ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ/มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว�าด/วยการค/าระหว�างประเทศซ่ึงชนิดสัตวAปQา 

และพืชปQาท่ีใกล/สูญพันธุA ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟ_ลิปป_นสA  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยการส�งผู/ร/ายข/ามแดนระหว�างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 พระราชบัญญัติว�าด/วยเอกสิทธิและความคุ/มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติว�าด/วยเอกสิทธิและความคุ/มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติส�งผู/ร/ายข/ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร�วมเพ่ือสินค/าโภคภัณฑA พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติให/อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติองคAกรร�วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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นายดิสทัต  โหตระกิตย9 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

นายธรรมนิตย9  สุมันตกุล 
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นายนพดล  เภรีฤกษ9 
กรรมการร?างกฎหมายประจํา รักษาราชการแทน 

ผู�อํานวยการกองกฎหมายไทย 
 
 

คณะผู�จัดทํา 
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