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จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ....................................................................................................................... ๔๘ 
 

ทรัพย์สินทางปัญญา ...................................................................................................................... ๔๘ 
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กษัตริย์ 
 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓ หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ 

มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๕๘ 
มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๗๖ มาตรา ๑๗๗ มาตรา ๑๗๘ 
มาตรา ๑๗๙ มาตรา ๑๙๐) 

 พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๖ มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๕ ตรี มาตรา ๗ มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒) 

 

การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ 

บทบัญญัติทั่วไป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๖๒) 

กองทุน 
กองทุนการเงิน 

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

 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 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) 

 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๓ การคุ้มครองเงินฝาก  

ส่วนที่ ๑ กองทุนคุ้มครองเงินฝาก) 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ 

มาตรา ๖๔ มาตรา ๙๗ หมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๗ การจัดการกองทุนรวม 
ส่วนที่ ๘ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๖๔ 
มาตรา ๒๘๕ ตรี มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๑๙ มาตรา ๓๒๔ มาตรา ๓๒๕ มาตรา ๓๓๑) 
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 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (มาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคาร 

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ 

ถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
กองทุนการเมือง 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๖ 
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง) 

 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ (หมวด ๓ กองทุน (กองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย)) 

 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๔ กองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง) 

กองทุนกีฬา 
 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๕ กองทุนพัฒนา 

การกีฬาแห่งชาติ) 
 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๒) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวด ๕ กองทุน) 

กองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๘๐ 

มาตรา ๘๑) 
กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ 
ความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(หมวด ๕ กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์) 

 พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๗ จัตวา) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(หมวด ๒ กองทุนสิ่งแวดล้อม) 
กองทุนน าเข้าและส่งออก 

 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔) 

กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศ 

 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ กองทุนบริหาร
เงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ มาตรา ๓๖/๒ - มาตรา ๓๖/๑๑ มาตรา 
๓๖/๑๓ - มาตรา ๓๖/๒๐) 
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
 พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติ 

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖  

(มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐  

(ลักษณะ ๑ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น) 
กองทุนประกันวินาศภัยและประกันชีวิต 

 พระราชก าหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 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 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย) 

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

กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๑๐ กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 
กองทุนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ลักษณะ ๗ กองทุนเพ่ือการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา) 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(หมวด ๕ กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์) 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
(หมวด ๖/๑ กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) 

 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑  
มาตรา ๓๒ หมวด ๓ กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 

กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๖ กองทุน) 

กองทุนพัฒนาสาธารณูปโภค 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ (หมวด ๔ การคุ้มครอง

ผู้ใช้พลังงาน ส่วนที่ ๒ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า) 
กองทุนยุตธิรรม 

 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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กองทุนวิจัยและพัฒนากจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และประโยชน์สาธารณะ 

 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๔ 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
(หมวด ๔ กองทนุวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ) 

กองทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒) 
 พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๗) 

กองทุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวด ๔ กองทุนส่งเสริม 

งานจดหมายเหตุ) 
 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (หมวด ๒ กองทุนส่งเสริม 

งานวัฒนธรรม) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๓ กองทุนส่งเสริม

ศิลปะร่วมสมัย) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ (มาตรา ๑๓ ทวิ หมวด ๔ กองทุนโบราณคดี) 
กองทุนสงเคราะห์ 

คนพิการ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(มาตรา ๒๓ - มาตรา ๓๖) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๘) 

 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (หมวด ๒ โรงเรียนในระบบ 
ส่วนที่ ๕ การสงเคราะห์) 

นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวด ๕ กองทุน) 

ผู้สูงอายุ 
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๑๓ - มาตรา ๑๕ มาตรา 

๑๕/๑ - มาตรา ๑๕/๓ มาตรา ๑๕/๕ - มาตรา ๑๕/๘ มาตรา ๑๘ - 
มาตรา ๒๒) 

พนักงาน 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/30.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/118/1.PDF


ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามหัวข้อเรื่อง ๕ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  

  
www.krisdika.go.th 

www.lawreform.go.th 

 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๙๗) 
 พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๕) 
 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๔๘) 
 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ (มาตรา ๔๖) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๕๓) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ (มาตรา ๔๗) 
 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๒๘) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๔๖) 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ (หมวด ๘ กองทุนสวัสดิการ

ทนายความ) 
 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห ์พุทธศักราช ๒๔๙๖ (มาตรา ๓๘ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗  

(หมวด ๕ การสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้างของรัฐ) 
ลูกจ้าง 

 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๒๘) 
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หมวด ๖ กองทุน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน) 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒๔ 
หมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มาตรา ๑๖๓) 

สมาชิกรัฐสภา 
 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สมาชิกราชบัณฑิตยสภา 
 พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๑  

(กองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภา)) 
เด็ก 

 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (หมวด ๘ กองทุนคุ้มครองเด็ก) 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/044/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/30.PDF
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กองทุนสวัสดิการสังคม 
 พระราชบัญญัติกองทนุการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๒๘) 
 พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบาง

กรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๓๔  
มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘/๑ หมวด ๕ กองทุน
เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 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) 

 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐/๒) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (หมวด ๔  

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕  

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

มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗) 
กองทุนสาธารณสุข 

 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๙  

หมวด ๔ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(หมวด ๖ กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย) 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๗ มาตรา ๘ 

มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ หมวด ๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ) 

กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  
(หมวด ๕ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ) 
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กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๔ กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย) 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓  
(หมวด ๓ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

กองทุนหมู่บ้าน 
 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กองทุนเกษตรและสหกรณ์ 
 พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 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) 

 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๒ หมวด ๖ กองทุน

คุ้มครองพันธุ์พืช) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๕ กองทุนจัดรูปที่ดิน) 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา 

๓๔ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (หมวด ๒ การก ากับและส่งเสริมสหกรณ์  

ส่วนที่ ๔ กองทุนพัฒนาสหกรณ์) 
 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (หมวด ๔ กองทุนอ้อยและ

น้ าตาลทราย) 
กองทุนเกี่ยวกับที่ดิน 

 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
(มาตรา ๙ มาตรา ๑๐) 

 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๖ มาตรา ๑๓ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หมวด ๗ กองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มาตรา ๘๘) 

 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๕ กองทุนจัดรูปที่ดิน) 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา 

๓๔ ทวิ) 
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กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐  

(หมวด ๕ กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว) 
กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(หมวด ๕ กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน) 

กองทุนเพื่อการศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  

(หมวด ๓ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 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  

ส่วนที่ ๔ กองทุน) 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ยุบกองทุน 

 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
การก่อหนี้และการบริหารหน้ีสาธารณะ 

 พระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๒๖ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา 

๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗) 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๓ วินัยการเงินการคลัง  

ส่วนที่ ๔ การก่อหนี้และการบริหารหนี้ มาตรา ๖๗) 
กู้เงิน 

 พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/30.PDF
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 พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ 
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน 

ในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
วิธีการงบประมาณ 

การจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย 
 พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภท 

ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔) 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ 

มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๘๓) 

วิธีการงบประมาณ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๖๒ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑  

มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔) 
 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เงินคงคลัง 
 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑/๑) 
 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรั พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖) 
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เงินตรา 
 พระราชก าหนดจัดสรรทุนส ารองเงินตราเกินจ านวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. ๒๔๙๘ (มาตรา ๓) 
 พระราชก าหนดถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห้าบาท ลักษณะเก้าเหลี่ยม  

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชก าหนดโอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีส ารองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 

การเมืองการปกครอง 

การปกครอง 
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

บทบัญญัติทั่วไป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๗๖ มาตรา ๒๕๘  

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ) 
การบริหารราชการในต่างประเทศ 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
(หมวด ๗ การบริหารราชการในต่างประเทศ) 

การปกครองท้องที่ 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (หมวด ๕ การบริหารและ

การจัดการศึกษา ส่วนที่ ๑ การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ) 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ส่วนที่ ๑ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง หมวด ๑ การจัดระเบียบราชการ
ในส านักนายกรัฐมนตรี หมวด ๒ การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือ
ทบวง หมวด ๓ การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง หมวด ๔ การจัดระเบียบราชการในกรม) 

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
บทบัญญัติทั่วไป 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (หมวด ๑๔ การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
(ส่วนที่ ๓ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น) 

รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานคร 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เทศบาล 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล 

เป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เมืองพัทยา 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เลือกตั้ง 
 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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บ าเหน็จบ านาญ 
 พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตาม

พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  

(มาตรา ๒๓ ทวิ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 

รายได้ 
บทบัญญัติทั่วไป 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๔๙  
มาตรา ๒๕๐) 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(หมวด ๓ การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๙๒ หมวด ๗ การคลังและทรัพย์สิน
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) 

 พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐  
มาตรา ๖๐ - มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๘) 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖  
(มาตรา ๖๖) 

ค่าธรรมเนียม 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

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

(มาตรา ๕ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑  
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มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘  

(มาตรา ๑๖ ทวิ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

(มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๕ หมวด ๓ ค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับ) 

 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๑๑๗ ทวิ) 

 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๔๘) 

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

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

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

 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๒๑ 
มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙) 

 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 
๒๔๗๕ (มาตรา ๔๔) 

 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔๘  
มาตรา ๔๙) 

 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(มาตรา ๑๑) 

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

รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  

(มาตรา ๘๕) 
 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖) 
รายได้ที่รัฐจัดเก็บเพิ่มและจัดสรรให้ 

 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘  
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(มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและ

ภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๔๖) 

รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
 พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับ

การประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๔๓) 
 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ส่วนที่ ๒ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค) 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

การจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การทะเบียนราษฎร 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 

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

ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๙) 
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗) 

 พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
(หมวด ๒ ข้อมูล) 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บัตรประจ าตัว 
 พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

การเมือง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (หมวด ๗ รัฐสภา หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี  

หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๒๖ - มาตรา ๑๒๙) 
 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การด าเนินคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๑๙๕ มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๕) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๗๖ - มาตรา ๘๗) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การปกครอง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๙ มาตรา ๗๘) 
 พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๗  

มาตรา ๘ มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

(มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๙) 
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๐๓/๑๘) 

 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๑) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๓/๑ 
มาตรา ๗๑/๑๐) 

 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๘) 
การผังเมือง ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

 พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ (หมวด ๒/๑ นิติบุคคล
ชุมชนสาธารณะ) 

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๙ มาตรา 

๔๑) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(หมวด ๓ มาตรการส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(มาตรา ๔๘) 
 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๗ 

มาตรา ๕๘) 
การศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๕ มาตรา ๗๕) 
การสาธารณสุข 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๕) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๑) 
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 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙  
(มาตรา ๑๓) 

 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๙๑) 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕๕) 
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ 

มาตรา ๕๐) 
การสื่อสารและโทรคมนาคม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

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

มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

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

 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๗ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖) 

การเกษตร 
 พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

(มาตรา ๑๒ มาตรา ๒๐ หมวด ๕ การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑๗ 

มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗) 
การเมือง 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๗๘ 
มาตรา ๒๕๘) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 พระราชบัญญัติว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การเลือกตั้ง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๕๐ หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ  

ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง) 
 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖  

มาตรา ๔๘ ทวิ มาตรา ๗๔) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 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) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๙  
มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖  
มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒) 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๗ 

มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๘/๒) 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕/๒) 
ข้าราชการการเมือง 

 พระราชบัญญัติการด ารงต าแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๕๘) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๑  

มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙) 
รัฐสภา 

 พระราชบัญญัติค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ 

บุคลากรภาครัฐ 
ข้าราชการ 

ข้าราชการการเมือง 
โปรดดู >การเมืองการปกครอง >การเมือง >ข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการครู 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้าราชการต ารวจ 
บทบัญญัติทั่วไป 

 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ 
โปรดดู >เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ 
เงินเดือน 

 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ต ารวจราชส านัก 

 พระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 
ต ารวจสากล 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานต ารวจสากล
ส าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

บ าเหน็จ 
 พระราชบัญญัติให้บ าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท าความผิด 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๖) 
ยศ 

 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๘  
มาตรา ๒๔ - มาตรา ๒๙) 

 พระราชบัญญัติยศต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
วิทยฐานะ 

 พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อ านาจหน้าที่ 
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 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐๒ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๙ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕) 
 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 อ านาจของ 
เจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่) 

 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕๘/๑) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๙๓ มาตรา ๑๖๗) 
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔)

พระราชบัญญัติเพ่ิมอ านาจต ารวจในการป้องกันและปราบปราม
การกระท าผิดทางน้ า พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ข้าราชการทหาร 

บทบัญญัติทั่วไป 
 พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

ยศ 
 พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

ราชองครักษ์ 
 พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

วิทยฐานะ 
 พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร  

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
วินัย 
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 พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๓  
มาตรา ๓๕) 

 พระราชบัญญัติเรือนจ าทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

ศาลทหาร 
โปรดดู >ศาล และกระบวนการยุติธรรม >ศาลทหาร 
สิทธิประโยชน์ 

 พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึก
นอกประจ าการและครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ  
พ.ศ. ๒๔๘๕ 

 พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
อ านาจหน้าที่ 

 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิด

กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียม 

ในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิด

บางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
โปรดดู >เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เครื่องแบบ 
โปรดดู >เครื่องแบบ เสื้อครุย >ข้าราชการ 
เงินเดือน 

 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐  
มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๖) 

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

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

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๒๔๘  
มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๗๗) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้าราชการพลเรือน 

 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(มาตรา ๑๔) 

 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๑๕ มาตรา 
๑๖ มาตรา ๑๘ - มาตรา ๒๐) 

 พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖๓) 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

(มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(มาตรา ๒๗/๒) 
 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

(มาตรา ๒๔) 
 พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙ 
 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๖๒) 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้าราชการรัฐสภา 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๖๑ - มาตรา ๖๔) 
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๔๕ - มาตรา ๑๕๒) 

ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๕๐ - มาตรา ๕๔) 
ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕  
มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ - มาตรา ๑๒) 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ข้าราชการในพระองค์ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

บ าเหน็จ บ านาญ และการสงเคราะห์ 
 พระราชบัญญัติกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติ 

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

(มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๘๙) 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้ 

กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้ 

กฎอัยการศึก ตามค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที่  
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๔/๑) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  

(มาตรา ๙ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๗๙) 
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 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๑๑  
มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๘) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๐ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๗ มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๑๐) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๙ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๒) 

วินัย อุทธรณ์ และการร้องทุกข ์
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๑) 
 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๓ มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ลักษณะ ๖ ระเบียบข้าราชการต ารวจ 

หมวด ๕ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๖ การด าเนินการทางวินัย  
หมวด ๘ การอุทธรณ์ หมวด ๙ การร้องทุกข์) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (หมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๓ วินัยและ 
การด าเนินการทางวินัย ส่วนที่ ๔ การอุทธรณ์ ส่วนที่ ๕ การร้องทุกข์) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๗ การด าเนินการทางวินัย มาตรา ๑๑๖ 
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๙ หมวด ๙ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  

(มาตรา ๕๔ หมวด ๕ วินัย การรักษาวินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ลักษณะ ๔ วินัย  

การด าเนินการทางวินัย และการลงโทษ ลักษณะ ๕ ข้าราชการธุรการ หมวด ๔ 
วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕๙ ลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๗  
การด าเนินการทางวินยั หมวด ๙ การอุทธรณ์ หมวด ๑๐ การรอ้งทุกข์ มาตรา ๑๒๗) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(หมวด ๕ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๖ การด าเนินการทางวินัย  
หมวด ๘ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์) 
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 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ (หมวด ๓ ข้าราชการรัฐสภา
สามัญ ส่วนที่ ๕ วินัยและการด าเนินการทางวินัย ส่วนที่ ๗ การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
(มาตรา ๑๓ - มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ - มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘) 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ 
ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(มาตรา ๘๗) 
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน 

 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๔ มาตรา 
๓๘) 

 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(มาตรา ๓๐ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖) 
 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (หมวด ๓ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง และเงินเพ่ิมอ่ืน) 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๒๒) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๒๖) 
 พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา 

๑๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑) 
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕) 

 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕๑/๒ มาตรา ๕๒) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๐ มาตรา 
๑๐/๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  
(มาตรา ๗ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๒) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๗ มาตรา 
๘ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๓) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๘ ลักษณะ 
๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ หมวด ๒ การก าหนดต าแหน่ง และการให้ได้รับ
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๓๘) 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ (หมวด ๓ ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ส่วนที่ ๒ การก าหนดต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและ 
เงินประจ าต าแหน่ง มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔) 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
(มาตรา ๕๑/๗) 

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
 พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา 

๑๗ มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ) 

ละเมิดทางปกครอง 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

วิธีปฏิบัติราชการปกครอง 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค์กรภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ 
โปรดดู >รัฐวิสาหกิจ 
ส่วนราชการ 

 พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๑  
การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์) 
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 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๘ 
หมวด ๒ การแบ่งส่วนราชการ) 

 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๓ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ) 

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

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓) 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) 

 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๓ ส านักงาน) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ 

กองทุนที่เป็นนิติบุคคล 
 พระราชก าหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕  

(กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ) 
 พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔  

(กองทุนการออมแห่งชาติ) 
 พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  

(กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ) 
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) 
 พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

(กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร) 
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

(กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา) 
 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ (กองทุนบริหารเงินกู้

เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ) 
 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

(กองทุนพัฒนายางพารา) 
 พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออม

แห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ
ไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗  
(กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่) 

 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ (กองทุนประกันชีวิต) 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (กองทุนประกันวินาศภัย) 
 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  

(กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย) 
หน่วยงานในก ากับของรัฐ 

 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๔) 

หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

พ.ศ. ๒๕๕๑ (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ) 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน) 

 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย) 

 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕  
(ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 พระราชบัญญัติสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ (สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก) 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 
 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย) 

 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง การให้
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานพ้นจากต าแหน่ง
และการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

หน่วยธุรการขององค์กรที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓  

(ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๔๒ (ส านักงานศาลปกครอง) 
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๕๘ – มาตรา ๖๐) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๓ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๔๐ - มาตรา ๕๔) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ส านักงานศาลยุติธรรม) 

 พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ) 

 พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ) 

 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(ส านักงานอัยการสูงสุด) 

องค์การมหาชน 
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย) 
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔  

(กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) 
 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  

(ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ) 
 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ) 
 พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ (สถาบันมาตร

วิทยาแห่งชาติ) 
 พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ (ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๑ (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ) 
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 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข) 

 พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๔๑ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ) 

 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ (คุรุสภาและ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา) 

 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ) 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ (องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก) 
 

เกษตรและสหกรณ์ 
กองทุนเกษตรและสหกรณ์ 
โปรดดู >การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ >กองทุน >กองทุนเกษตรและสหกรณ์ 
ข้าว 

 พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๗๓) 
 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๕๗๑ มาตรา ๑๓๑๔) 

น้ าเพ่ือการเกษตรกรรม 
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
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 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๓ การจัดระบบน้ า 
เพ่ือเกษตรกรรม) 

 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑) 
ประมง 

 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปุ๋ย 
 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

พืช 
 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สัตว ์
 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พุทธศักราช ๒๔๖๔ 
 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สินค้าเกษตร 
 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
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 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๔ การควบคุม 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ) 

 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เกษตรกรและกลุม่เกษตรกร 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับ 

การติดตามทวงถามหนี้ 
 

ขนส่งและคมนาคม 

บทบัญญัติทั่วไป 
 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ (มาตรา ๘ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๘ รับขน) 

การขนส่งต่อเนื่อง 
 พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

การขนส่งทางท่อ 
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ (หมวด ๓ การสร้าง และบ ารุงรักษาระบบ

การส่งและการจ าหน่ายน้ า) 
 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ (หมวด ๓ การสร้าง และบ ารุงรักษา

ระบบการผลิต การส่ง และการจ าหน่ายน้ าประปา) 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๖ - มาตรา ๒๑ 
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มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (ภาคท่ี ๓ ข้อบังคับพิเศษ 

หมวดที่ ๓ ข้อบังคับว่าด้วยการทอดสมอใกล้เคียงหรือเกาสมอข้ามสายท่อ) 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๖) 
 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ข้อ ๓ ข้อ ๔) 

การขนส่งทางน้ า 
 พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (มาตรา ๑๓ เบญจ  

มาตรา ๑๔ - มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๖) 
 พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐  

(มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ - มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๔๕๖ มาตรา ๗๐๓ มาตรา ๑๒๙๙  

มาตรา ๑๓๐๐ - มาตรา ๑๓๐๒ มาตรา ๑๖๘๘ มาตรา ๑๗๐๒) 
การขนส่งทางบก 
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 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติรถยนตร์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

การขนส่งทางอากาศ 
 พระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การขนส่งระหว่างประเทศ 
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การประกันภัยขนส่ง 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (หมวด ๔ การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจาก 

การขนส่ง) 
 พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๕ - มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/119/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/119/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/030/1.PDF
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 พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหาย 
จากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๑) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย  

หมวด ๒ ประกันวินาศภัย ส่วนที่ ๒ วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน) 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

คนต่างด้าว 

การทะเบียนคนต่างด้าว 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว 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) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ข้อ ๔๖ ข้อ ๖๕) 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๙) 

การท างาน และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๕๕) 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๔ - มาตรา ๔๖) 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๔) 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๑/๒๓ - มาตรา ๔๑/๒๕) 
 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

(มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๘) 
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 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๗ มาตรา ๑๒ มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๑) 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๒๘) 
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕๗) 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช. ๒๔๘๑ (มาตรา ๗ มาตรา ๗ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ (มาตรา ๕ 

มาตรา ๕ ทวิ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ข้อ ๔๗) 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 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) 
 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๘) 
การเข้าเมือง 

 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๕) 
 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๖๙) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล  

พ.ศ. ๒๔๙๐ (มาตรา ๔) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/030/1.PDF
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 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(มาตรา ๘) 

 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๙) 
สัญชาต ิ
โปรดดู >สัญชาติ 
สิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวตามกฎหมาย 

 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๕๙ – 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗) 

 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐๖ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๒ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (มาตรา ๑๐ - มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ - มาตรา ๑๙ เอกทศ 

มาตรา ๕๕) 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา ๗๔ หมวด ๘ การก าหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว  

หมวด ๙ การก าหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท มาตรา ๑๑๓) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔ ทวิ - มาตรา ๔ นว) 

เนรเทศ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๙) 
 พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๑๕/๒) 
 พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๙ เบญจ) 

 

ครอบครัว และมรดก 

ครอบครัว 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๖) 
 พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๖ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๑) 
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 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแล
เด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 

๒๕๕๘ (หมวด ๓ การตั้งครรภ์แทน หมวด ๔ ความเป็นบิดาและมารดาของเด็กและการ
คุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์) 

 พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ภาค ๕ ครอบครัว) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา  

และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๕ ครอบครัว) 

มรดก 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๗) 
 พระราชก าหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๒๓) 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๔๐) 
 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(มาตรา ๗ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๖) 
 พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๒๓ - มาตรา ๑๒๕) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๑๒) 
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 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๔๘ - มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๒๒) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

(มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๑/๑ มาตรา ๙๕) 
 พระราชบัญญัติยกเว้นการน าระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๖๑/๒) 
 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) 
 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ภาค ๖ มรดก) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา  

และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ (มาตรา ๒๕/๗) 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๑๐๒) 
 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัชมงคล รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๗ พุทธศักราช ๒๔๖๙ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชชกาลที่ ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๖) 
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 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๙ เบญจ) 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๙๓) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๖ มรดก) 

 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ความมัน่คง และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
บทบัญญัติทั่วไป 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔  
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙  
มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๘) 

กฎอัยการศึก 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๐ มาตรา ๑๗๖) 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๒๔ มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก  

ตามค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก 
ของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

การก่อการร้าย 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๓๕/๑ - มาตรา ๑๓๕/๔) 

ควบคุมสินค้าและโภคภัณฑ ์
 พระราชก าหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรี

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

 พระราชบัญญัติก าหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ 

ในการสงคราม พ.ศ. ๒๕๙๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ประมวลกฎหมายอาญา 

ภาวะคับขัน 
 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๑๗ ตรี) 
 พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใช้บังคับในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/055/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/055/1.PDF
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 พระราชบัญญัติให้บ าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท าผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
สงคราม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๗๗) 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรี

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

 พระราชบัญญัติก าหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ 

ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือต ารวจ ซึ่งกระท าการต่อต้าน

การด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก  

ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

สาธารณภัย 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติยกเว้นการน าระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คุ้มครองผู้บริโภค 

บทบัญญัติทั่วไป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๖ มาตรา ๖๑) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

การด าเนินคด ี
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ลักษณะ ๒  

วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น หมวด ๔ การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๙ - ๔๑) 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โฆษณา 
 พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๒๙) 
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 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๕๓) 
 พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๙ การโฆษณาอาหารสัตว์) 
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๔ มาตรา ๓๐  

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๓๓) 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๖๖) 
 พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 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) 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๗๗ หมวด ๑๑ การโฆษณา) 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (หมวด ๗ การโฆษณา) 
 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๗ การโฆษณา) 
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๗ มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖/๑) 
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖ มาตรา ๔๐ - มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๗ การโฆษณา) 
 พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๖ การโฆษณา) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๔) 

ฉลาก 
 พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ (มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๑๙๓) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๗ - ๒๙ มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๔ มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 

มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา 

๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘) 

 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑ (มาตรา ๖ มาตรา ๓๔  

หมวด ๕ ฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๑) 
 พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๓ ฉลากเครื่องส าอาง) 

มาตรา ชั่ง ตวง วดั 
 พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สัญญา 
 พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ (หมวด ๓ การคุ้มครองผู้บริโภค) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖/๑ มาตรา ๖/๒) 

สถานบริการ 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (หมวด ๓ ทวิ การอนุญาตให้ใช้อาคาร 

เพ่ือประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ) 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๓ ทวิ 

มาตรา ๑๓ ตรี) 
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖  

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

สินค้าและบริการ 
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 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๒ หมวด ๔ การควบคุม

เครื่องส าอาง) 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

คุ้มครองสัตว์ 
 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

 

เครื่องแบบ เสื้อครุย 
กรรมการ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๔๙) 

ข้าราชการ 
 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ลักษณะ ๖ ระเบียบข้าราชการต ารวจ  

หมวด ๑๐ เครื่องแบบต ารวจ) 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน 
 พระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน  

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ท้องถิ่น 

 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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 พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
นักเรียน 

 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

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

ผู้พิพากษา ตุลาการ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

สมาชิกรัฐสภา 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 

เสื้อครุย 
 พระราชบัญญัติเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

 

เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 พระราชก าหนดชั้นยศเสนอความชอบส าหรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ช้างเผือกแล
มงกุฎสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ 

 พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด 

บ าเหน็จและบ านาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เหรียญตรา เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลมิพระเกียรติ 
 พระราชก าหนดเหรียญช่วยราชการเขตต์ภายใน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชก าหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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 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 

 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัย
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติเหรียญทวีธาภิเศกรัชกาลที่ ๔ รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ 
 พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชด าเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกุฏราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัชมงคล รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๗ พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชชกาลที่ ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 พระราชบัญญัติเหรียญศานติมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
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 พระราชบัญญัติเหรียญศารทูลมาลา พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ 
 พระราชบัญญัติเหรียญส าหรับเครื่องราชอิศริยาภรณ์ ช้างเผือกแลมงกุฎสยาม  

รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๕๘) 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๔๘) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๕๑) 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา 
 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี

ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๗ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน) 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

บทบัญญัติทั่วไป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘  

มาตรา ๗๒) 
ทะเลและชายฝั่ง 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดิน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๗๒) 
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 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

น้ า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๗๒ มาตรา ๒๕๘) 
 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (มาตรา ๕ มาตรา ๕๓/๑ มาตรา ๕๓/๒) 

น้ ามัน 
 พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ป่าไม้ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาค 

เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พลังงาน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๗๒) 
 พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง การให้เลขาธิการส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานพ้นจากต าแหน่งและการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แร่ 
 พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สวนป่า 
 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สัตว์ป่า 
 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 

สิ่งแวดลอ้ม 
 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหาย 

จากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

องค์กรเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย

และแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

อุทยานแห่งชาติ 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 

ที่ดิน 

บทบัญญัติทั่วไป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๗๒ มาตรา ๒๕๘) 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

การจ ากัดสิทธิการใช้ทีด่ิน 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๓๒ - มาตรา ๓๔ 

มาตรา ๖๘) 
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 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
(มาตรา ๓๙ - มาตรา ๔๒) 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐  
(มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ - มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๓  
มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๔๘) 

 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ (มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ (มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๒) 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๓๕) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๖ - มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๔ 
– มาตรา ๗๖) 

 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๙ 
มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๖) 

 พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๖) 
 พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ - มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๘ มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๓๙) 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย 
ร.ศ. ๑๒๘ 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๒๗) 
เกษตรกรรม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๗๓) 
 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๓๔ ทวิ) 

จัดสรรทีด่ิน 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒  
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  

(มาตรา ๖๓ - มาตรา ๖๕) 
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ที่ธรณีสงฆ ์
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๒ ทวิ มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗) 

ที่ราชพัสด ุ
 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

พาณิชยกรรม และอตุสาหกรรม 
 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เวนคืน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๓๔ มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๔๘) 
 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ (มาตรา ๓๕ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๓๔) 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามหัวข้อเรื่อง ๕๔ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  

  
www.krisdika.go.th 

www.lawreform.go.th 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ (ภาคท่ี ๑ ส่วนที่ ๒ ว่า

ด้วยการจัดหาซื้อที่ดิน) 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๗  

ส่วนที่ ๓ การก าหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างหรือ 
ขยายทางหลวง มาตรา ๗๖) 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๖ มาตรา ๑๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑) 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๖๒) 

สาธารณสมบัติของแผน่ดิน 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔ มาตรา ๖๕) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

(มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ ทวิ มาตรา 

๑๔ มาตรา ๑๖ ทวิ มาตรา ๑๖ ตรี มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ 

มาตรา ๖๓) 
 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่สภากาชาดไทย  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๓๐๔ มาตรา ๑๓๐๕ มาตรา ๑๓๐๖  

มาตรา ๑๓๐๗) 
 

ที่อยู่อาศัย และการพัฒนาเมือง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๘ มาตรา ๗๑) 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๓ มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๖๓ มาตรา ๗๘ หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ) 
 พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๔๗ - มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๒๐๐ - มาตรา ๒๐๒) 

 

โทรคมนาคม และการสื่อสาร 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๖๐) 
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 

ธง ตราแผ่นดิน และเครื่องหมายราชการ 

ตราแผ่นดิน 
 พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ 

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

เครื่องหมายราชการ 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

 

ธนาคาร สถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ 
ธนาคาร 

 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถาบันการเงิน 

 พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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 พระราชก าหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ส่วน ๕/๑ การรักษา

เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน มาตรา ๔๓/๑ - มาตรา ๔๓/๙) 
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๖๘๖) 

อื่น ๆ 
 พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ธุรกิจ และพาณิชยกรรม 

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

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
โปรดดู >คนต่างด้าว >การท างาน และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
การลงทุน 

 พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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 พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

กู้ยืมเงิน 
 พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๘๑/๑ มาตรา ๑๔๔) 
 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๓ ลักษณะ ๙ ยืม หมวด ๒ ยืมใช้สิ้นเปลือง) 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับ 

การติดตามทวงถามหนี้ 
ข้อมูลเครดิต 

 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ขาย แลกเปลี่ยน เช่า 

 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
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 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๘ - มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ - มาตรา ๖๐) 

 พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ การเลิกประกอบ
ธุรกิจ การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจและการห้ามการท าธุรกรรม หมวด ๖ การ
ป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล) 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๓ ลักษณะ ๑ ซื้อขาย ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน 
ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์) 

แข่งขันทางการค้า และป้องกันการผูกขาด 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๗๕) 
 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ควบคุมทะเบียน 
 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ควบคุมสินค้าและราคา 
 พระราชก าหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๖ การป้องกันการ

กระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

จ านอง จ าน า 
 พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๗/๑) 
 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 พระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (มาตรา ๑๖) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๓ ลักษณะ ๑๒ จ านอง ลักษณะ ๑๓ จ าน า) 

ดิจิทัล 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

น าเข้าและส่งออก 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๔๗ 

มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๒/๑) 
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(หมวด ๒ การควบคุมการส่งเสริมการตลาด) 
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘  

มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐) 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๒ การขออนุญาต

และการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ หมวด ๑๑ การค้าระหว่างประเทศ) 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติห้ามน าของที่มีการแสดงก าเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

นิติกรรมและสัญญา 
 พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ การเลิกประกอบ

ธุรกิจ การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจและการห้ามการท าธุรกรรม หมวด ๖ การ
ป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล) 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๑ ลักษณะ ๔ นิติกรรม บรรพ ๒ ลักษณะ ๒ สัญญา) 
บรรษัทการเงิน 

 พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ประกันภัย 
 พระราชก าหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ฟื้นฟูกิจการ 
 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

ร่วมทุน 
 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สถาบันการเงินเพื่อการลงทุน 
 พระราชก าหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน 

เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบัน

การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/031/1.PDF
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 พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน 

ในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
สภาอุตสาหกรรม สมาคมการค้า หอการค้า 

 พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 

สหกรณ์ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๒ มาตรา ๗๕ มาตรา ๒๕๘) 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สินเชื่อ 
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 พระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับ 

การติดตามทวงถามหนี้ 
หุ้นส่วนและบริษัท 

 พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท) 

 

พนัน 
 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่๘๓/๒๕๕๗ เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกม

ที่สามารถใช้หรือน ามาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๑๘ การพนันและขันต่อ) 

 

ภาษีอากร และค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หมวด ๑๑ ค่าธรรมเนียม) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (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) 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาค ๑ บททั่วไป ลักษณะ ๖ ค าพิพากษาและค าสั่ง
หมวด ๓ ค่าฤชาธรรมเนียม ส่วนที่ ๑ การก าหนดและการช าระค่าธรรมเนียม และการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาล ส่วนที่ ๒ ความรับผิดในชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม ภาค ๒ วิธีพิจารณา
ในศาลชั้นต้น ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด ๔ การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
ส่วนที่ ๖ ค่าธรรมเนียม) 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๒๔๙ 
มาตรา ๒๕๑ ภาค ๖ การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม หมวด ๒ ค่าธรรมเนียม) 
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 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) 

 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๓๐) 

 พระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๓ ค่าธรรมเนียมก ากับ
การบินพลเรือน) 

 พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๒) 

 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 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) 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๗ มาตรา ๘๖) 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๙ 

มาตรา ๖๐) 
 พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๕๓ 

มาตรา ๗๓) 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๘ มาตรา ๑๑๓ 

มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๔ มาตรา 
๑๖๔ ทวิ มาตรา ๑๖๕ หมวดที่ ๔ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมประภาคาร มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ 
มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๗) 

 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๖ มาตรา ๖๐/๕ มาตรา ๖๐/๔๕) 
 พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๗๙) 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

(มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๗๕) 
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 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๗ - มาตรา ๔๙ หมวด ๗ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ
โทรคมนาคม) 

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

 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๖) 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๖ มาตรา ๒๕  

มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (มาตรา ๑๖ ทวิ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๙  

มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๔  

มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ) 
 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 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 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ) 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๓ – มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๕๒) 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๓๕) 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑) 
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 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) 

 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๕  

มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (มาตรา ๑๐) 
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 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕ มาตรา ๓๙ ทวิ มาตรา ๖๔ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(มาตรา ๕ มาตรา ๔๕) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๒๔ 

มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๕๒) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๗  

มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ 

มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  

(มาตรา ๔ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๖) 
 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 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) 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๕ 

มาตรา ๔๕/๑ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๒) 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๓) 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 

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

มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๓๘) 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖) 
 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๒๐) 
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 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๙ 
มาตรา ๔๐) 

 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๕๓ 

มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔) 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ (มาตรา ๘ 

มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 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) 
 พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ (มาตรา ๕ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ มาตรา ๖๓ 

มาตรา ๑๖๙) 
 พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ (มาตรา ๒๓) 
 พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 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) 
 พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ (มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖) 
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ ตรี 

มาตรา ๔๖ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗) 
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ  

มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๗๑) 
 พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ (มาตรา ๗ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๔) 
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 พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๒) 

 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๒๑) 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ (มาตรา ๕๘) 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการและ

ครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐/๑ มาตรา ๑๐/๒ 

มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติรถยนตร์ทหาร 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) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมือง 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) 
 พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๙ 

มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๑๓๔) 
 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ 

มาตรา ๒๘) 
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 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) 
 พระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๔๓) 
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 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) 
 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ (มาตรา ๖๘ มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๐/๒๖ 

มาตรา ๙๐/๗๗ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๗  
มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๕๕ หมวด ๘ บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ  
ส่วนที่ ๓ ค่าธรรมเนียม) 

 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๒๖/๑๓  

มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(มาตรา ๑๑ มาตรา ๗๓) 
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๖ มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๒๙  

มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ - มาตรา ๗๗ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒) 
 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๒๖) 
 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๑๘) 
 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๓ - มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ (มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หมวด ๒ สิทธิบัตรการ

ประดิษฐ์ ส่วนที่ ๔ การช าระค่าธรรมเนียมรายป ีมาตรา ๔๕ มาตรา ๖๕ เบญจ มาตรา ๘๐) 
 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๓๐) 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ 

มาตรา ๒๗ มาตรา ๙๐ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๒๐๗) 
 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๕) 
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 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๕ มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๒ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๕ มาตรา ๘๔) 

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 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 ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่าย และค่าป่วยการ) 

 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๕) 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕ หมวด ๗ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) 
 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. ๒๔๙๐ (มาตรา ๖ มาตรา ๔๔) 
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (มาตรา ๒๓) 

ค่าภาคหลวง 
 พระราชบัญญัติป่าไม้ 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) 

 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๖ มาตรา ๒๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๑ 

มาตรา ๕๒ ทวิ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๑ หมวด ๗ ค่าภาคหลวง มาตรา ๑๐๐ ตรี  
มาตรา ๑๑๐) 

 พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 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 ปัณรส 
มาตรา ๖๕ วีสติ) 

 พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ (หมวด ๓ ค่าภาคหลวง มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒) 

ชดเชยและยกเว้นภาษ ี
 พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๘) 
 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๔/๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๔ ตรี) 
 พระราชก าหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๖๗) 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๕๑) 
 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๗ ทวิ) 
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 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๔) 

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๖๓) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๘) 
 พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหาย 

จากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(อนุสัญญาจัดตั้งคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรท้ายพระราชบัญญัติคุ้มครองการ
ด าเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(มาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒) 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๕) 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(มาตรา ๕) 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชีย
และแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (พิธีสารว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่าง
ประเทศ ข้อ ๔ การยกเว้นจากภาษีและอากร ข้อ ๗ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่) 

 พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๖๓  

มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑) 
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๑๕/๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (มาตรา ๘ หมวด ๓ การลดหย่อน 

และการยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่) 
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๔ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๑ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  

ส่วนที่ ๙ การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี) 
 พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๖ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติรถยนตร์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗/๑ มาตรา ๔๘) 
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 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑  

(อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐  
ข้อ ๖๐ ข้อ ๖๒ ข้อ ๖๖) 

 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ 
มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๘๑  
มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๑๙๖) 

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

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๓/๑ 
มาตรา ๓๔) 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๐  
มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘) 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๙๔) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๑๗ มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(มาตรา ๗ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๙) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๓ มาตรา ๔๒ ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร  

หมวด ๔ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ส่วน ๕ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม มาตรา ๙๑/๓) 
ภาษีการเดินทาง 

 พระราชก าหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ภาษีการรับมรดก 

 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ข้อความเบื้องต้น ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร 

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  
หมวด ๒ วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน หมวด ๓ ภาษีเงินได้ ส่วน ๑ ข้อความทั่วไป 
ส่วน ๒ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕) 
 ประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ข้อความเบื้องต้น ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร 

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  
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หมวด ๒ วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน หมวด ๓ ภาษีเงินได้ ส่วน ๑ ข้อความทั่วไป  
ส่วน ๓ การเก็บภาษีจากบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) 

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ภาษีการบริโภค 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 พระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ข้อความเบื้องต้น ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร 
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  
หมวด ๒ วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน หมวด ๔ ภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 พระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ข้อความเบื้องต้น ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร 

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  
หมวด ๒ วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน หมวด ๕ ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 

ภาษีสรรพสามิต 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ภาษีพนัน 
 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

ยาสูบ 
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔  

(มาตรา ๓ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สุรา 
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔  

(มาตรา ๓ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศุลกากร 
 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๑๒๙ 

มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๒๑๘) 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๖๖) 
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 พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๙) 

 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๙) 

 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๖) 

 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ (มาตรา ๘ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์  

และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(มาตรา ๙ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมง 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๑๔ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง พ.ศ. ๒๕๕๒ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่ง

เอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๓๙ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๖ มาตรา 

๑๗ มาตรา ๑๗ ทวิ มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ (มาตรา ๒๔) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๙ 

มาตรา ๕๕) 
 พระราชบัญญัติห้ามน าของที่มีการแสดงก าเนิดเป็นเท็จเข้ามา  

พุทธศักราช ๒๔๘๑ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
ภาษีทรัพย์สิน 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๙)

พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/030/1.PDF
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รถยนต์ 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 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) 

 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๖ หมวด ๒ ภาษปีระจ าปี  
มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘) 

ป้าย 
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

อากรและอากรแสตมป ์
 พระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๕  

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓) 
 พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘) 
 พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ข้อความเบื้องต้น ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร  

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  
หมวด ๒ วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน หมวด ๖ อากรแสตมป์) 

อื่น ๆ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๒ มาตรา ๘๕  

มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๘) 
 พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝ่ายสรรพากรเฉพาะกาลเนื่องจาก

พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๓๑ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๖  

มาตรา ๑๓๖๒ มาตรา ๑๔๒๖ มาตรา ๑๗๓๙) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๒๙๐) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๓๗) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๒๕๔) 

 

รัฐวิสาหกิจ 

บทบัญญัติทั่วไป 
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 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๔ มาตรา ๕๓) 

ทุนรัฐวิสาหกิจ 
 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บ าเหน็จ บ านาญ และการสงเคราะห ์
 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ 
 พระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

แรงงานรัฐวิสาหกิจ 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามหัวข้อเรื่อง ๗๗ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  

  
www.krisdika.go.th 

www.lawreform.go.th 

 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๐ ตรี) 

 

แรงงาน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๗๔) 
 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๘  

มาตรา ๔๔๕ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๒๘๖) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๔๔) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๘๑) 

 

วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

กีฬา 
 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๓  

มาตรา ๑๖๒ ทวิ มาตรา ๑๖๒ ตรี) 
 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

(มาตรา ๑๐) 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕  
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓) 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 

 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๒๖ มาตรา ๕๖) 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(มาตรา ๑๘) 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔๙) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๑๔) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๑) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(มาตรา ๔๓) 
 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

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

ท่องเที่ยว 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/118/1.PDF
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 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 

 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๖) 
 พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๒๘) 

โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔  

(มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ตรี) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๔ พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์

ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๔) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๓๕ ทวิ) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๘๑) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๗) 
 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๙) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๗ มาตรา ๒๗ มาตรา ๕๗) 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๖ มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๗) 
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 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๗) 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๕) 

ศิลปวัฒนธรรม 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๔ มาตรา ๙ 

มาตรา ๑๐) 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕ มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๓ 

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘) 
 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) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๔๑) 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๗ 

มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗) 
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 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ (มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๘ มาตรา ๔๓ มาตรา ๗๕ 

มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗) 
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๕) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑) 

 

วิชาชีพ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 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 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๔ หน้าที่ของเภสัชกร) 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห ์พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/118/19.PDF
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 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๖๑) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๓๔ มาตรา ๑๔๗๑) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๒๘๕) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๓๒๔) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔ อัฏฐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๗๗ มาตรา ๘๑) 

 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๖๙) 
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดย

สมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ศาล และกระบวนการยุติธรรม 

บทบัญญัติทั่วไป 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓  
มาตรา ๓๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๖๐ หมวด ๑๐ ศาล ส่วนที่ ๑ บททั่วไป) 

กฎหมายขัดกัน 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

การใช้กฎหมายอิสลาม 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๖  

หมวด ๔ ดะโต๊ะยุติธรรม) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา  

และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๖๘) 
 พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

คุมความประพฤติ กักกัน และกักขัง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๘) 
 พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตาม 

ค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๔ หมวด ๓ การโอนนักโทษไทย) 
 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 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) 

 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๖) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ 

ความผิดทั่วไป หมวด ๓ โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย) 
คุ้มครองพยาน 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๕๘) 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๕๗) 
 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ทนายความ 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๖๘) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ (มาตรา ๓ มาตรา ๔) 

ราชทัณฑ์ และเรือนจ า 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติเรือนจ าทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

ศาลทหาร 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (หมวด ๑๐ ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร) 
 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ (มาตรา ๗ - มาตรา ๗ ตรี) 
 พระราชบัญญัติการรื้อฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ (มาตรา ๔ มาตรา ๘ 

มาตรา ๙ มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหาร
พิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

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

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (หมวด ๑๐ ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง) 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ศาลยุติธรรม 
บทบัญญตัิทั่วไป 

 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(หมวด ๔ การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หมวด ๖  
บทก าหนดโทษ) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๔๓) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (หมวด ๑๐ ศาล ส่วนที ่๒ ศาลยุติธรรม) 

ผู้พิพากษา 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ 
มาตรา ๑๙๕) 

 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
วิธีพิจารณาความ 

 พระราชบัญญัติการรื้อฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราว 

โดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ศาลช านัญพิเศษ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ) 
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาล

รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

(หมวด ๔ การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หมวด ๖ บทก าหนดโทษ) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร

กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา  

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๑๔๑) 
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สืบสวน สอบสวน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๕๘) 
 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ 

(๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อนุญาโตตุลาการ 
 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาค ๒ วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น  

ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด ๓ อนุญาโตตุลาการ) 
อภัยโทษ นิรโทษกรรม และล้างมลทิน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๑๗๙) 
 พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
 พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพ่ือยึดอ านาจการปกครองแผ่นดิน ระหว่าง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชก าหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือต ารวจ ซึ่งกระท าการต่อต้าน

การด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด 

บ าเหน็จและบ านาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซึ่งกระท าความผิด

เกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวนเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี่ปุ่น 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/055/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/055/1.PDF
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 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการปฏิวัติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑  
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดและควบคุมอ านาจการปกครองแผ่นดิน  
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการบริหารราชการแผ่นดิน  
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศ  
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดอ านาจการปกครองแผ่นดิน  
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
การกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท ารัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพ่ือยึดอ านาจการปกครองแผ่นดิน  

ระหว่างวันที่ ๘ และวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเนื่องในการชุมนุม 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ที่ได้น ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๔๗๕ กลับมาใช้ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออกเพ่ือให้มีการเปิด 

สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติยกความผิดให้แก่ผู้กระท าผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนีราชการ

ทหารและต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 พระราชบัญญัติยกความผิดให้แก่ผู้ท าผิด - พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนี

ราชการทหารและต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 พระราชบัญญัติยกทัณฑ์ให้แก่ต ารวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระท าผิดฐานหนีราชการทหาร  

พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ

ระเบิด ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
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 พระราชบัญญัติลบล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษในกรณีเกณฑ์แรงงานหรือ
ทรัพย์สินในระหว่างมหาสงครามอาเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙ 

 พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระท าผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา  

และลดโทษ) 
อัยการ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (หมวด ๑๓ องค์กรอัยการ) 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อ านาจหน้าท่ีระหว่างศาล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๑๙๒) 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ศาสนา 

บทบัญญัติทั่วไป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๑ มาตรา ๖๗) 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน (หมวด ๗ การก าหนดสิทธิในที่ดินเพ่ือการศาสนา มาตรา ๘๖  

มาตรา ๘๗) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๓ มาตรา ๑๑๒) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๔๔) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๐/๑ ภาค ๒ ความผิด ลกัษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับ

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

ศาสนาคริสต ์
 พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย 

ร.ศ. ๑๒๘ 
ศาสนาพุทธ 
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 พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๑๐๖/๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕) 

ศาสนาอิสลาม 
 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา  

และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 

ศึกษา 

กองทุน 
โปรดดู >การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ >กองทุน >กองทุนเพ่ือการศึกษา 
การจัดการศึกษา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๖๑) 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐) 
 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (หมวดที่ ๕ ว่าด้วยลักษณะ

ปกครองอ าเภอ ตอน ๓ หน้าที่และอ านาจของกรมการอ าเภอ ฆ. บ ารุงการศึกษา) 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๕๖๔ มาตรา ๑๕๗๓ มาตรา ๑๕๙๘/๔) 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๖๑) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๖๑) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การศึกษาเอกชน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา 

ส่วนที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

การอาชีวศึกษา 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประถมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เครื่องแบบ 
โปรดดู >เครื่องแบบ เสื้อครุย >นักเรียน 
ราชบัณฑิต 

 พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ลูกเสือ 

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อุดมศึกษา 

 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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สนธิสัญญา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๖๖ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๗๘) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๖ ทวิ) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๓๔ มาตรา ๘๓ จัตวา มาตรา ๘๓ สัตต) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ ภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๑ 

ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หมวด ๔ ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๒ มาตรา ๓) 
 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔ ทวิ มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๑  

มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕) 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๑/๖๕) 
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากร 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษา
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของประชาคมยุโรปและส านักงานคณะกรรมาธิการประชาคม

ยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง  
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พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานต ารวจสากลส าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและ

แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแห่งเอเชียและ

แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหวา่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดย

สมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า  

และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า 

และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๘ ทวิ) 
 พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก  

ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๖๑) 
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 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕) 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๖) 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๔๑) 

 

สมาคมและมูลนิธิ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๒) 
 พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๖ สมาคมกีฬา) 
 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 

สมาคม และมูลนิธิ พุทธศักราช ๒๔๙๙ (หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกบัสมาคมและมูลนิธิ) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๔๐ - มาตรา ๔๒ มาตรา ๖๐) 
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 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๓ มาตรา ๖ มาตรา ๑๓  
หมวด ๓ สมาคมจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ มาตรา ๓๕ มาตรา ๕๒ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๖) 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๕ หมวด ๕ สมาคมก ากับ 

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๕๓) 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๖/๖  

หมวด ๗ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๒ สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 
มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๓๔๐) 

 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ ๑ หลักท่ัวไป ลักษณะ ๒ บุคคล หมวด ๒ นิติบุคคล  

ส่วนที่ ๒ สมาคม และส่วนที่ 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 >กองทุนสงเคราะห์ ,กองทุน
สวัสดิการสังคม 
การสงเคราะห ์

 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๕ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒๔ มาตรา 

๑๒๕ หมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มาตรา ๑๖๓) 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ (มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/044/1.PDF
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 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖) 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการและ

ครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๖๙) 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน 

ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 

คนพิการ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๐๗) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๗) 
 พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๗) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙  

มาตรา ๔๕) 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ (มาตรา ๓๖  

มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๔) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

(มาตรา ๕๗) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๖๑ (มาตรา ๙๒) 
 พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการและ

ครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔ มาตรา ๕) 
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 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๖๙) 

 พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๓) 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๘ มาตรา ๔๘) 
 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ (มาตรา ๔๔) 
 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๘ - มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของ

ชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๒๓  

มาตรา ๖๗) 
 พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๗ มาตรา ๗๑) 

เด็กและเยาวชน 
การศึกษา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๕๔ มาตรา ๒๕๘) 
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๔  

มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ หมวด ๗ การส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) 

 พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (หมวดที่ ๕  

ว่าด้วยลักษณะปกครองอ าเภอ ตอน ๓ หน้าที่และอ านาจของกรมการอ าเภอ  
ฆ. บ ารุงการศึกษา) 

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สิทธิเด็ก 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๗ มาตรา ๗๑) 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๙  

มาตรา ๑๙/๑ - มาตรา ๑๙/๓ มาตรา ๒๐) 
 พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(มาตรา ๖ – มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ

ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 

ทางการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (หมวด ๔ การใช้แรงงานเด็ก  

มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑) 
 พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พ.ศ. ๒๔๗๙ 
 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ (มาตรา ๑๕) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๘ 

มาตรา ๙ มาตรา ๑๑) 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๗) 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (มาตรา ๑๐๐ 

มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖) 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕  

(มาตรา ๗ - มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖) 
 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) 

 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) 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๕๖๔) 
ผู้สูงอายุ 

 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๐๗) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๗) 
 พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒ 

มาตรา ๕๓) 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐) 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

(มาตรา ๕๗) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๖๑ (มาตรา ๙๒) 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  

หมวด ๗ ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ มาตรา ๗๘) 
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (มาตรา ๑๐๐) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๗๑) 

ลูกจ้าง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๗๔) 
 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ (มาตรา ๘ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๘ จัตวา) 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๑) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๓๔ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๕๙  

มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๕๘๒ มาตรา ๕๘๕ มาตรา ๕๘๖) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๒๘๖) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๔๔) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๗ เบญจ มาตรา ๘๑) 

สตร ี
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๗๑) 
 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หมวด ๓ การใช้

แรงงานหญิง มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๙) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๙  

มาตรา ๖๑ ทวิ หมวด ๓ ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร) 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘) 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๔ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๕ มาตรา ๑๓๒  

มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๓ ทวิ มาตรา ๒๒๖/๔ มาตรา ๒๔๗) 
สุขภาพ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑) 
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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 พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๕ การคุ้มครองสุขภาพ 

ของผู้ไม่สูบบุหรี่) 
 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

สัญชาติ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๓๙) 
 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ (มาตรา ๕ มาตรา ๙) 
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 

สาธารณสุข 

กองทุน 
โปรดดู >การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ >กองทุน >กองทุนสาธารณสุข 
การแพทย์ฉุกเฉิน 

 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
การสาธารณสุข 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๕ มาตรา ๒๕๘) 
 พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕) 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เครื่องมือแพทย์ 
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เครื่องส าอาง 
 พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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บุหรี ่
 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑  
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แพทย์แผนไทย 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ยา 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๓๖) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓ 

มาตรา ๑๔ - มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

ยาเสพติด 
 พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๐ ทวิ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๒ ทวิ 

มาตรา ๑๒๗ ทวิ มาตรา ๑๒๗ ตรี) 
 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๓ ทวิ มาตรา ๑๕๗ /๑) 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓) 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๒๗) 
 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล  

พ.ศ. ๒๔๙๐ (มาตรา ๔) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติต่อ 
ผู้ต้องสงสัยว่ากระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟู 
และการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 

รักษาความสะอาด 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๒) 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๒๓ มาตรา ๖๗) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

โรค 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๕) 
 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วัตถุอันตรายและวัตถมุีพิษ 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๙๕ มาตรา ๑๐๓) 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๒๖ มาตรา ๗๙) 
 พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๗) 
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔) 

วิชาชีพ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๕๘) 
 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/118/19.PDF
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 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๔๓) 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๓๔ มาตรา ๑๔๗๑) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๑๕๐) 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๓๒๔) 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สถานพยาบาล 
 พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๙  

มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๔/๒) 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓ มาตรา ๕  

หมวด ๓ การปฏิบัติการฉุกเฉิน มาตรา ๓๓) 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๒) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๔) 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๕๘ - มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓  

มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๔๘/๑  

มาตรา ๖๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๔/๑ มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙) 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๕ สิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ และกิจการอื่น ๆ 

เกี่ยวกับผู้ต้องขัง ส่วนที่ ๔ สุขอนามัยของผู้ต้องขัง) 
 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๔ มาตรา ๗  

มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๖) 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๓๔) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๗ มาตรา ๘๑) 

อาหาร 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๓๖ มาตรา ๒๓๗) 

 

อาวุธ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๔๔) 
 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๒๙) 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๕๙) 
 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม 

พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ (มาตรา ๘๙ มาตรา ๑๓๐) 
 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (มาตรา ๘๑) 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(มาตรา ๑๖) 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด  

ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕) 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (มาตรา ๒๘ จัตวา) 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ (มาตรา ๘) 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (มาตรา ๗) 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๑ มาตรา ๙๕) 
 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 พระราชบัญญัติเรือนจ าทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ (มาตรา ๑๒) 
 พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 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) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๓๐๔) 

 

อุตสาหกรรม 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๗๒) 
 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๔ มาตรา ๑๕/๔ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑/๓) 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ) 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๒ มาตรา ๗๐) 
 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (มาตรา ๖) 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๒ ใบอนุญาตส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่) 
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓) 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๖  

มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๕๑) 
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (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) 
 

องค์การระหว่างประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๖๖ มาตรา ๑๗๘) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๓๕/๑) 
 ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๓) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของประชาคมยุโรปและส านักงานคณะกรรมาธิการประชาคม

ยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานต ารวจสากลส าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวก

สาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแห่งเอเชียและ

แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดย

สมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า  

และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า 

และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่าง

ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๖๓) 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเซีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของประชาคมยุโรปและส านักงานคณะกรรมาธิการประชาคม

ยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. 

๒๕๖๑ (มาตรา ๔) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานต ารวจสากลส าหรับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  

ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและ

แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแห่งเอเซียและ

แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ 
พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดย
สมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๔) 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า 

และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า 

และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย พ.ศ. 

๒๕๕๙ (มาตรา ๓) 
 พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กองบรรณาธิการ 
นายสุชัย  งามจิตต์เอื้อ 

ผู้อ านวยการกองกฎหมายไทย 
นางสุริศา  ไขว้พันธุ์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 
นางสาวจันทกานต์  เชิดชู 

นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ 
นางสาวภคมน  นาถเสวี 

นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 
นางสาววศมล  แซ่ซิ่ม 

พนักงานราชการ 
นางสาวกมลฤทยั  เศรษฐไกรกุล 

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ 
นางสาวธัญญกานต์  บุษบรรณ 

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ 
นายพงศ์เพชร  เลิศอัคฆากร 

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ 
นางสาวสุนาร ี ทะนงค์ 

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ 
นายภัทรพล  ศรีอุดมขจร 

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ 
นายสุรศักดิ์  เผือกจีน 
เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ 

 


