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หมายเหตุคณะผู้จัดทา
หลักการในการจัดทําดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามปีที่ประกาศ นี้ มุงเปูาหมาย
สําคัญ คือ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชกฎหมายหรือผูที่สนใจกฎหมายไมวาจะเป็นเจาหนาที่
ของรัฐ นักศึกษา และประชาชนใชเป็นเอกสารในการศึกษา คนควา และปฏิบัติงานเป็นสําคัญ
คณะผูจัดทําไดจํากัดขอบเขตในการจัดทําไวเฉพาะกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนดซึ่งเป็นกฎหมายในระดับแมบทที่ไดมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในแตละปี (โดยจะระบุรายชื่อไว้ทั้งหมด แม้ว่าภายหลังกฎหมายฉบับนั้น
จะถูกยกเลิกแล้วโดยกฎหมายที่ประกาศในภายหลังก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจที่ต้องการทราบ
ว่าในแต่ละปีเคยมีการประกาศกฎหมายใดบ้าง สาหรับผู้สนใจที่ต้องการทราบเฉพาะกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติที่ยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ท่านสามารถสืบค้นได้จากดัชนีกฎหมายจาแนกตาม
ตัวอักษร) สวนประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่สําคัญ ไดดําเนินการรวบรวมไวตั้งแตปี ๒๕๕๗ เป็นตนไป
สําหรับตัวสะกด และการันตแ คณะผูจัดทําไดยึดถือความถูกตองจากสารบาญราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตนฉบับในการจัดทํา อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาอยางชัดเจน
คณะผูจัดทําไดปรับเปลี่ยนใหเป็นภาษาปัจจุบันดวยแลว
หวังเป็นอยางยิ่งวาเอกสารชุด
“ดัชนีกฎหมายไทย ” ที่ฝุายขอมูลกฎหมาย
กองกฎหมายไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดจัดทําขึ้นนี้ จะยังประโยชนแแกทานผูใชตาม
ควรแกกรณี หากมีสิ่งใดสมควรไดรับการแกไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม คณะผูจัดทํายินดีนอมรับไวเพื่อ
พัฒนาดัชนีกฎหมายไทยใหสมบูรณแยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป
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รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๘
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

พระราชบัญญัติเข็มพระชนมายุสมมงคล
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณแชางเผือก ร.ศ. ๑๒๘
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณแมงกุฎสยาม ร.ศ. ๑๒๘
พระราชบัญญัติเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑแมณฑลตวันตก
เฉียงเหนือ ร.ศ. ๑๑๙
พระราชบัญญัติเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการเก็บเงินอากร คาที่ดิน มณฑล ตวันตกเฉียง
เหนือ ร.ศ. ๑๑๙
พระราชบัญญัติรถยนตรแ ร.ศ. ๑๒๘
พระราชบัญญัติวาดวยฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติสําหรับทําบาญชีคนในพระราชอาณาจักรแ
พระราชบัญญัติอากรการพนันเพิ่มเติม ร.ศ. ๑๒๘

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดเครื่องราชอิศริยาภรณแ จุลจอมเกลาเพิ่มเติม
พระราชกําหนดเครื่องราชอิศริยาภรณแ มหาจักรกรีบรมราชวงษแเพิ่มเติม

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประกาศแกไขพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ร.ศ. ๑๒๐
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก ร.ศ. ๑๒๘
ประกาศขยายความในพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๘
ประกาศเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ประกาศยกเลิกวิธีพิจารณา ความแพง อาญา แลอุทธรณแ สําหรับศาลตางประเทศ
หัวเมือง ร.ศ. ๑๑๖
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รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๙
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชบัญญัติแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณอาญา มาตรา ๓๓๕ ขอ ๒
พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙
พระราชบัญญัติเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการเดิรเรือในนานน้ําสยาม รัตนโกสินทร
ศก ๑๒๔
พระราชบัญญัติราชองครักษแ รัตนโกสินทรแ ศก ๑๒๙
พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการฝุายพลเรือนในพระราชสํานักนิ์ รัตนโกสินทร
ศก ๑๒๙

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ประกาศแกไขขอความในพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก รัตนโกสินทร ศก ๑๒๗
ประกาศแกไขขอความในพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๔
ประกาศแกไขพระราชบัญญัติลักษณเกณฑแทหาร รัตนโกสินทร ศก ๑๒๔ มาตรา ๑๓๑๔
ประกาศเปลี่ยนแปลงพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๔
ประกาศเพิ่มเติม พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการในพระราชสํานักนิ์ ร.ศ. ๑๒๙
ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๔
ประกาศเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙
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รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐
ประมวลกฎหมาย
๑.

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

พระราชบัญญัติเข็มขาหลวงเดิม
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณแ ตรารัตนวราภรณแ
พระราชบัญญัติตราวชิรมาลา รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐
พระราชบัญญัติแปลงชาติ
พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐
พระราชบัญญัติระเบียบถานันดร ขาราชการฝุายพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐
พระราชบัญญัติลักษณเขาหุนสวนแลบริษัท รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐
พระราชบัญญัติลักษณลมละลาย รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐
พระราชบัญญัติศักดินาทหารบก ศก ๑๓๐
พระราชบัญญัติศักดินาทหารเรือ ร.ศ. ๑๓๐
พระราชบัญญัติหามใชเครื่องหมายกากะบาทแดง
พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.

พระราชกําหนดการยิงสตุล ร.ศ. ๑๓๑
พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐
พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๓๑
พระราชกําหนดเสื้อครุย

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ประกาศแกกฎหมายลักษณเขาหุนสวนแลบริษัท
ประกาศแกกฎหมายลักษณลมละลาย
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก
ประกาศเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐
ประกาศเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐
ประกาศเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐
ประกาศเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐
ประกาศเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐
ประกาศเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวพลเรือน ร.ศ. ๑๓๐
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รัตนโกสินทร ศก ๑๓๑
ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.

ประกาศพระบรมราชโองการ แกพระราชบัญญัติศักดินาทหารเรือ

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

พระราชบัญญัติกองหนุนขาราชการในพระราชสํานักนิ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๓๑
พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
พระราชบัญญัติคลังออมสิน พุทธศักราช ๒๔๕๖
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลทหารบก วาดวยตํารวจภูธร รัตนโกสินทร ศก
๑๓๑
พระราชบัญญัติวาดวยการเนรเทศ ร.ศ. ๑๓๑
พระราชบัญญัติสัญชาติ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม รัตนโกสินทร ศก ๑๓๑
พระราชบัญญัติอาวุธปืน แลเครื่องกระสุนปืน รัตนโกสินทร ศก ๑๓๑

กฎเสนาบดี
๑.

กฎเสนาบดีเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการฝุายพลเรือนใน
พระราชสํานักนิ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก
ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก
ประกาศแกไขเพิ่มเติมจํานวนอัตราเครื่องราชอิศริยาภรณแแหงพระราชบัญญัติสําหรับ
ตระกูลจุลจอมเกลาฝุายนา
ประกาศแกไขเพิ่มเติมจํานวนอัตราเครื่องราชอิศริยาภรณแแหงพระราชบัญญัติสําหรับ
ตระกูลจุลจอมเกลาฝุายใน
ประกาศแกคําในพระธรรมนูญศาลทหารบก รัตนโกสินทร ศก ๑๒๖
ประกาศแกพระราชบัญญัติลักษณหุนสวนแลบริษัท รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐
ประกาศใชพระราชบัญญัติตามชาง รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐
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พุทธศักราช ๒๔๕๖
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
พระราชบัญญัติแกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวยลักษณฐานะของวัด
บาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม
๓. พระราชบัญญัติจัดการปูองกันไขทรพิษ พ.ศ. ๒๔๕๖
๔. พระราชบัญญัติปูองกันเหตุเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๔๕๖
๕. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา
๖. พระราชบัญญัติมอฟีนแลโคกะอิน พ.ศ. ๒๔๕๖
๗. พระราชบัญญัติระงับโรคระบาทวแ
๘. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๔๕๖
๙. พระราชบัญญัติรักษาปุา พ.ศ. ๒๔๕๖
๑๐. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๖
๑๑. พระราชบัญญัติสําหรับกําจัดผักตบชวา

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ประกาศการเลื่อนใชพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือน ร.ศ. ๑๓๑
ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือนใหใชหมวกขนดํา
ใบพับเมื่อแตงครึ่งยศ
ประกาศแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงกายในพระราชสํานัก
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก
ประกาศแกพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ
ประกาศแกพระราชบัญญัติลักษณเกณฑแทหาร
ประกาศใชพระราชบัญญัติระงับโรคระบาทวแ
ประกาศใชพระราชบัญญัติอาวุธปืน แลเครื่องกระสุนปืน ร.ศ. ๑๓๑
ประกาศเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ ร.ศ. ๑๓๑
ประกาศเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑
ประกาศเลื่อนการใชพระราชบัญญัติมอฟีนแลโคกะอิน พ.ศ. ๒๔๕๖
ประกาศใหเลื่อนการใชพระราชบัญญัติมอฟีนแลโคกะอิน พ.ศ. ๒๔๕๖
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พุทธศักราช ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผูแตงหนังสือ พ.ศ. ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติเครื่องหมายแลยี่หอการคาขาย
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีพุทธศักราช ๒๔๕๘
พระราชบัญญัติชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติทนายความ
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมเครื่องราชอิศริยาภรณแจุลจอมเกลา พ.ศ. ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติภาษีชั้นในเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติลักษณพิจารณาฎีกาอุทธรณแ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติวาดวยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแกโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม
พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข
พระราชบัญญัติสมาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติหามใชวิทยุโทรเลขในเวลาสงคราม

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชกําหนดเข็มโรงเรียนขาราชการพลเรือน
พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก พุทธศักราช ๒๔๕๗
พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวเสือปุาแลลูกเสือ
พระราชกําหนดเสื้อครุยเนติบัณฑิต
พระราชกําหนดเสื้อครุยเพิ่มเติม

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือน
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวสมาชิกเสือปุา พ.ศ. ๒๔๕๗
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวเสือปุา พ.ศ. ๒๔๕๗
ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติลําดับยศนายทหารบก พระพุทธศักราช ๒๔๓๑
(จุลศักราช ๑๒๕๐)
ประกาศเลื่อนเวลาใชพระราชบัญญัติลักษณเครื่องหมายแลยี่หอการคาขาย พ.ศ. ๒๔๕๗
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พุทธศักราช ๒๔๕๘
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พ.ศ. ๒๔๕๙
พระราชบัญญัติเข็มราชนาวีสมาคม
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๕๙
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๕๘
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมการเก็บเงินคาราชการ

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวกํานัน ผูใหญบาน พ.ศ. ๒๔๕๘
พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวเจาพนักงานกรมพลตระเวน พ.ศ. ๒๔๕๘
พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘
พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘
พระราชกําหนดลักษณปกครองเสือปุา พ.ศ. ๒๔๕๘

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติอาวุธปืน แลเครื่องกระสุนปืน ร.ศ. ๑๓๑
ประกาศแกไขพระราชบัญญัติจัดการศุขาภิบาลหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๗
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘
ประกาศแกไขและเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือนใน
พระราชสํานัก
ประกาศแกพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ ร.ศ. ๑๒๐
ประกาศเพิ่มเติมความในพระราชบัญญัติสําหรับกรมทหาร
ประกาศเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือน
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พุทธศักราช ๒๔๕๙
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พระราชบัญญัติแกไขภาษีชั้นใน พ.ศ. ๒๔๕๙
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๖๐
พระราชบัญญัติธนบัตรแเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๕๖
พระราชบัญญัติราชองครักษแ พ.ศ. ๒๔๕๙
พระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๕๙
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดินฉบับที่ ๒

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบกเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๕๙
พระราชกําหนดชั้นยศเสนอความชอบสําหรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณแ
ชางเผือกแลมงกุฎสยาม
พระราชกําหนดพระราชอภัยโทษ พ.ศ. ๒๔๕๙

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือนในพระราชสํานัก
(ร.ศ. ๑๒๙) พ.ศ. ๒๔๕๓
ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก พระพุทธศักราช ๒๔๕๘
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวกองลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๕๗
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวตํารวจพระนครบาล พ.ศ. ๒๔๕๙
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
ประกาศใชพระราชบัญญัตการทําเหมืองแร ร.ศ. ๑๒๐
ประกาศเพิ่มเติมและแกไขพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙
ประกาศเพิ่มเติมและแกไขพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙
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พุทธศักราช ๒๔๖๐
ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.

ประกาศกระแสพระบรมราชโองการแกไขพระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณแ
รัตนวราภรณแ

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

พระราชบัญญัติการตรวจสอบบาญชีสํามะโนครัว แลการจดทะเบียนคนเกิดคนตาย
คนยายตําบล พ.ศ. ๒๔๖๐
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติเข็มราชนาวีสมาคม
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พระพุทธศักราช ๒๔๖๑
พระราชบัญญัติธนบัตรแเพิ่มเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๐
พระราชบัญญัติธนบัตรแเพิ่มเติมชั่วคราว พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ ฉบับที่ ๒
พระราชบัญญัติเบี้ยบํานาญเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๐
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหามการคาขายกับชนชาติที่เปนศัตรู
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมหามการคาขายกับชนชาติศัตรู พระพุทธศักราช ๒๔๖๐
พระราชบัญญัติภาษีชั้นในเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐
พระราชบัญญัติภาษีฝิ่นเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑
พระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ. ๒๔๖๐
พระราชบัญญัติลักษณเกณฑแทหาร พ.ศ. ๒๔๖๐
พระราชบัญญัติหามการคาขายกับชนตางชาติที่เปนศัตรู

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวเสือปุา แลลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๖๐
พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวเสือปุาเพิ่มเติม
พระราชกําหนดนาที่เสือปุานักรบ กองอาสาสมัครักษาความสงบราบคาบ พ.ศ. ๒๔๖๐

พระธรรมนูญ
๑.

พระธรรมนูญศาลทรัพยแเชลย พ.ศ. ๒๔๖๐

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.

ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวกรมตํารวจภูธร พระพุทธศักราช ๒๔๕๘
ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวเสือปุา พระพุทธศักราช ๒๔๖๐
ประกาศแกไขพระราชกําหนดวาดวยการใชสายสายยงยศประกอบกับเครื่องแตงกาย
ขาราชการกรมพระอัศวราช
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนตรแ ร.ศ. ๑๒๘
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ประกาศแกพระราชกําหนดเข็มโรงเรียนขาราชการพลเรือนเปนพระราชกําหนดเข็ม
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ประกาศเปลี่ยนแปลงพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ เฉภาะ
เครื่องหมายเหลาสําหรับนายพลเรือ
ประกาศเปลี่ยนแปลงระเบียบแตงกายตามพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ
พ.ศ. ๒๔๕๘ เฉภาะการแตงครึ่งยศ
ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติการเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑแมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ
และกฎขอบังคับบรรดาที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัติเก็บเงิน
ขาราชการ รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) แลพระราชบัญญัติเพิ่มเติมการเก็บเงิน
คาราชการ (ร.ศ. ๑๒๐) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม (ร.ศ. ๑๒๓) แลลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๕๘ แทน
ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติการเก็บอากรที่ดิน มณฑลตวันตกเฉียงเหนือ พ.ศ.
๒๔๔๓ (ร.ศ. ๑๑๙) แลกฎขอบังคับทั้งปวงบรรดาที่ไดตั้งขึ้นตามความในพระราชบัญญัติ
นี้ ใหใชพระราชบัญญัติเก็บเงินคานา พ.ศ. ๒๔๔๓ (ร.ศ. ๑๑๙) แลกฎขอบังคับ
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมบรรดาที่ตั้งขึ้นตามความในพระราชบัญญัติลักษณเก็บเงินคานา
พ.ศ. ๒๔๔๓ (ร.ศ. ๑๑๙) แทนสืบไป
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พุทธศักราช ๒๔๖๑
ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.

ประกาศกระแสรแพระบรมราชโองการแกไขพระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณแ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร พ.ศ. ๒๔๖๑
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณแ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม พ.ศ. ๒๔๖๑
พระราชบัญญัติเครื่องอิศริยาภรณแอันมีศักดิ์รามาธิบดี
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๖๒
พระราชบัญญัติจัดการตรวจขาวทหารกอนโฆษณา พ.ศ. ๒๔๖๑
พระราชบัญญัติตราวัลละภาภรณแ
พระราชบัญญัติธนบัตรแเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติธนบัตรแเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๑ ฉบับที่ ๓
พระราชบัญญัติธนบัตรแเพิ่มเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๑
พระราชบัญญัติธนบัตรเพิ่มเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๑
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒)
วาดวยลักษณฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาโทลิกในกรุงสยาม
พระราชบัญญัติระเบียบถานันดรขาราชการพลเรือนเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรแ พ.ศ. ๒๔๖๑
พระราชบัญญัติลักษณการเก็บเงินรัชแชูปการ พ.ศ. ๒๔๖๒
พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณแ พ.ศ. ๒๔๖๑
พระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดสยาม พ.ศ. ๒๔๖๑
พระราชบัญญัติอากรพนันเพิ่มเติม

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือนเพิ่มเติม
พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวราชนาวีเสือปุา พ.ศ. ๒๔๖๑

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ
ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวเสือปุา พ.ศ. ๒๔๖๑
ประกาศแกไขพระราชกําหนดพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา ร.ศ. ๑๒๓
ประกาศแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวตํารวจภูธร พ.ศ.
๒๔๖๑
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชองครักษแ พ.ศ. ๒๔๕๙
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ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณเกณฑแทหาร พ.ศ. ๒๔๖๐
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา ร.ศ. ๑๒๓
ประกาศแกความในพระธรรมนูญทหารบก
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พุทธศักราช ๒๔๖๒
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

พระราชบัญญัติกํากับตรวจตราขาว พ.ศ. ๒๔๖๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พ.ศ. ๒๔๖๒
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๖๓
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๒
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมการเก็บเงินรัชแชูปการ พ.ศ. ๒๔๖๒
พระราชบัญญัติมาตราทองคําเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๒
พระราชบัญญัติมาตราทองคําเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๒
พระราชบัญญัติมาตราทองคําเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๒ ฉบับที่ ๒
พระราชบัญญัติมาตราทองคําเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ ฉบับที่ ๓
พระราชบัญญัติอนุมัติคนตางดาวที่เปนศัตรูแตกอน พ.ศ. ๒๔๖๒
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๓

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวเสือปุา พ.ศ. ๒๔๖๐
ประกาศแกความในพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวแบบทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒
ประกาศแกพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือมาตรา ๑๘
ประกาศแกพระราชบัญญัติสัตวแพาหนะ ร.ศ. ๑๑๙
ประกาศแกแลยกเลิกขอความในบางมาตรา แหงพระราชบัญญัติภาษีอากร
ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติหามใชวิทยุโทรเลขในเวลาสงคราม พ.ศ. ๒๔๕๗
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พุทธศักราช ๒๔๖๓
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๖๔
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๓
พระราชบัญญัติธนบัตรแเพิ่มเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๓
พระราชบัญญัติธนบัตรแเพิ่มเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๓ ฉบับที่ ๒
พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ. ๒๔๖๔
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวาดวยสิทธิแลนาที่ของเจาพนักงานสําหรับตรวจแลใชหนี้
ซึ่งไดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดวาดวยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพยแ พ.ศ.
๒๔๖๒
พระราชบัญญัติมาตราทองคําเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๓ ฉบับที่ ๑
พระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดสยามเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๓
พระราชบัญญัติอธิกรณแปฐมปาราชิก พ.ศ. ๒๔๖๓

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดวาดวยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพยแ

๑.

กฎเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเข็มขาหลวงเดิม พ.ศ. ๒๔๕๔

กฎ
ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ประกาศแกไขความมาตรา ๑ ในขอ ๗ กับขอ ๑๗ แลมาตรา ๒ แหงพระราชกําหนด
วาดวยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพยแ
ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘
ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘
ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘ เฉภาะนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรแ
ประกาศแกพระราชบัญญัติราชองครักษแ พ.ศ. ๒๔๕๙
ประกาศเพิ่มเติมขอความในพระราชบัญญัติตราวัลลภาภรณแ พ.ศ. ๒๔๖๑
ประกาศเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณเกณแทหาร พ.ศ. ๒๔๖๐
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กองกฎหมายไทย

๒๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พุทธศักราช ๒๔๖๔
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

พระราชบัญญัติการเก็บภาษีคาที่ไรออย พ.ศ. ๒๔๖๔
พระราชบัญญัติเกณฑแพลเมืองอุดหนุนราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๖๔
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๖๕
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๔
พระราชบัญญัติจัดวางรางรถไฟแลทางหลวง
พระราชบัญญัติปูองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรศพ พ.ศ. ๒๔๖๔
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชกําหนดวาดวยจัดการตามสัญญาสันติภาพในเรื่องทรัพยแ
พ.ศ. ๒๔๖๔
พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสําหรับรักษาชางปุา พ.ศ. ๒๔๖๔

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.

ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือนจํา ร.ศ. ๑๒๐
ประกาศแกความในพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒
ประกาศแกความในพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒
ประกาศแกความในมาตรา ๓ ขอ ๑ แหงพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง
พ.ศ. ๒๔๖๔
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กองกฎหมายไทย

๒๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พุทธศักราช ๒๔๖๕
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๖๖
พระราชบัญญัติธนบัตรแเพิ่มเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๕
พระราชบัญญัติปูองกันลูกเรือหลบหนีจากนาที่ในเรือคาขาย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๔๖๕
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดอาญาเนื่องแตวัตถุระเบิด
พระราชบัญญัติวาดวยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๖๕
พระราชบัญญัติวาดวยสมุดเอกสาร และหนังสือพิมพแ พ.ศ. ๒๔๖๕

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดขนานนามสกุลเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๕

พระธรรมนูญ
๑.

พระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๕

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณเกณฑแทหาร พ.ศ. ๒๔๖๐
ประกาศแกความในพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒
ประกาศแกและเพิ่มเติมความในพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒
ประกาศเพิ่มเติมขอความในพระราชบัญญัติเครื่องอิศริยาภรณแ ตรารัตนวราภรณแ
ประกาศเพิ่มเติมขอความในมาตรา ๑๔๐ และ ๑๔๕ แหงพระราชบัญญัติจัดวางการ
รถไฟแลทางหลวง พ.ศ. ๒๔๖๔
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กองกฎหมายไทย

๒๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พุทธศักราช ๒๔๖๖
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พระราชบัญญัติการแพทยแ พ.ศ. ๒๔๖๖
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๔๖๖
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติลักษณเขาหุนสวนและบริษัท ร.ศ. ๑๓๐
พระราชบัญญัติลักษณเกณฑแทหารเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๖
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๖๗
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒)
วาดวยลักษณฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาโทลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย พ.ศ.
๒๔๖๖

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวแบบทหารบกแกไขเพิ่มเติม

ประกาศ
๑.
๒.

ประกาศแกไขเพิ่มเติมจํานวนอัตราเครื่องราชอิสริยาภรณแแหงพระราชบัญญัติสําหรับ
ตระกูลจุลจอมเกลาฝุายหนา
ประกาศแกไขมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ.
๒๔๖๔
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กองกฎหมายไทย

๒๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พุทธศักราช ๒๔๖๗
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชบัญญัติการเดินอากาศเพิ่มเติม แกไขความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๖๕
รวม ๗ มาตรา
พระราชบัญญัติงบประมาณประจํา พ.ศ. ๒๔๖๘
พระราชบัญญัติธนบัตรแเพิ่มเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๗
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๖๗
รวม ๓ มาตรา
พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๗ รวม ๖ มาตรา

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดพระราชอภัยโทษ พ.ศ. ๒๔๖๗

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘
รวม ๕ มาตรา
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวแบบทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๒
รวม ๑๖ มาตรา
ประกาศแกพระราชกําหนดเครื่องแตงกายราตรีสโมสรในพระราชสํานัก
ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติอนุมัติคนตางดาวที่เปนศัตรูแตกอน พ.ศ. ๒๔๖๒
ประกาศโอนนาที่การรักษาชางปุาจากกระทรวงกระลาโหมมาอยูในกระทรวงมหาดไทย
และใหแกคําบางคําในพระราชบัญญัติรักษาชางปุา พ.ศ. ๒๔๖๔
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กองกฎหมายไทย

๒๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พุทธศักราช ๒๔๖๘
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พระราชบัญญัติกองหนุนขาราชการในพระราชสํานักแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๖๘
พระราชบัญญัติงบประมาณประจํา พ.ศ. ๒๔๖๙ รวม ๓ มาตรา
พระราชบัญญัติเงินรัชแชูปการ พ.ศ. ๒๔๖๘ รวม ๑๔ มาตรา
พระราชบัญญัติธนบัตรแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๘
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณอาญา พ.ศ. ๒๔๖๘ รวม ๒๘ มาตรา
พระราชบัญญัติเหรียญศารทูลมาลา พ.ศ. ๒๔๖๘ รวม ๑๑ มาตรา

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดเครื่องแตงตัวแบบทหารบกแกไขเพิ่มเติม
พระราชกําหนดพระราชอภัยโทษ พ.ศ. ๒๔๖๘ รวม ๘ ขอ

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.

ประกาศแกไขพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘
ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติกองหนุนขาราชการในพระราชสํานัก ร.ศ. ๑๓๑
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กองกฎหมายไทย

๒๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พุทธศักราช ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติรถยนตแ พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถลาก รถจาง รถยนตแ ขนาดเกวียน
และลอเลื่อน พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติแกไขยความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน
ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําพุทธศักราช ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติจัดบํารุงสถานที่ชายทเลทิศตวันตก พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติตั้งพิพิธภัณฑแสถานสําหรับพระนคร
พระราชบัญญัติธนบัตรแเพิ่มเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติปูองกันการเรียกขานชื่อเหลาวาปอรตและ มะเดรา
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติรถยนตแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติราชองครักษแ พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณแแกไขยเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติวาดวยการสงโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชบัญญัติเหรียญรัตนภรณแรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๙

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมเครื่องแตงกายผูมีตําแหนงเฝูา พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชกําหนดเครื่องแตงกายขาราชการในพระราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชกําหนดเครื่องแตงกายทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๖๙
พระราชกําหนดเครื่องแตงกายทหารเรือแกไขเพิ่มเติม
พระราชกําหนดเครื่องแตงกายผูมีตําแหนงเฝูา พ.ศ. ๒๔๖๙

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.

ประกาศแกไขยพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือนฝุายอํามาตยแ
ประกาศแกความในมาตรา ๓๔ แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. ๑๒๗
ประกาศแกพระราชกําหนดเครื่องแตงกายทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๖๙
ประมวลกฎหมายอาญาทหารแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๖๙
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๒๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พุทธศักราช ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

พระราชบัญญัติแกไขกฎหมายลักษณอาญา พ.ศ. ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พ.ศ. ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติภาษีอากร พ.ศ. ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรแ พ.ศ. ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติงบประมาณประจํา พ.ศ. ๒๔๗๑
พระราชบัญญัติธนบัตรเพิ่มเติมชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติลมละลายแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพแ พ.ศ. ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติหางน้ํานม พ.ศ. ๒๔๗๐
พระราชบัญญัติองคมนตรี พ.ศ. ๒๔๗๐
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๒๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พุทธศักราช ๒๔๗๑
พระราชบัญญัติ
๑.

พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขาย อันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหง
สาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑
๒. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๔๗๑
๓. พระราชบัญญัติจังกอบในเขตตแบํารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก พ.ศ. ๒๔๗๑
๔. พระราชบัญญัติธงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๑
๕. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ ใบแนบแสดงตําแหนง
และอัตราเงินเดือนสําหรับเทียบคํานวณบําเหน็จบํานาญขาราชการสถานทูต
๖. พระราชบัญญัติปรามการทําใหแพรหลายและการคาวัตถุอันลามก พ.ศ. ๒๔๗๑
๗. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๔๗๑
๘. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๑
๙. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑
๑๐. พระราชบัญญัติวาดวยการคาหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. ๒๔๗๑
๑๑. พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๑
๑๒. พระราชบัญญัติสหกรณแ พ.ศ. ๒๔๗๑

ประกาศ
๑.

ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘
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สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๔๗๒
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

พระราชบัญญัติการแพทยแเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๒
พระราชบัญญัติคลังออมสินแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๒
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พุทธศักราช ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติจัดการปูองกันไขทรพิษแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๒
พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ. ๒๔๗๒
พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๒
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๔๗๒
พระราชบัญญัติอากรคาน้ําแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๒

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดเครื่องแตงกายทหารเรือแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๒
พระราชกําหนดเสื้อครุยแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๒
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๒๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

พระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีภายใน พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติเงินตราแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติทางหลวงทีไดรับสัมประทาน พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติประถมศึกษาแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติภาพยนตรแ พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายลักษณะมฤดกมาตรา ๒๑
พระราชบัญญัติรถยนตแ พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติลักษณะฆาโคกระบือและสุกรตามหัวเมือง แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติลักษณะอุทธรณแ พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติวาดวยขอตกลงการมอบใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลขแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๓
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๓

พระราชกาหนด
๑. พระราชกําหนดเสื้อครุยบัญฑิตของจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๓

พระธรรมนูญ
๑.

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๓

ประกาศ
๑.

ประกาศแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวตํารวจภูธร พ.ศ. ๒๔๕๘
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๓๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

พระราชบัญญัติการทําเหมืองแรแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติเก็บภาษีไมขีดไฟ ซึ่งทําในพระราชอาณาเขตตแ พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีภายใน พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติคนเขาเมืองแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหมที่ถนนเยาวราช จังหวัด
พระนคร พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติจํากัดแรดีบุก พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติรถยนตรแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวแและสัตวแพาหนะ พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติโรงจํานําแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติลักษณะฆาโคกระบือและสุกรตามหัวเมืองแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติลักษณะลมละลายแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติศุลกากรแกัไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติสําหรับตรวจปูองกันโรคสัตวแพาหนะแกไขเพิ่มเติม ฉะบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติสําหรับตรวจปูองกันโรคสัตวแพาหนะแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๔
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๓๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๔๗๕
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

พระราชบัญญัติเก็บภาษีไมขีดไฟซึ่งทําในพระราชอาณาเขตตแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติแกขอความบางอยางในกฎหมายและกฎเสนาบดี ซึ่งเกี่ยวกับการ
ทะเบียนที่ดิน การรังวัด การราชโลหกิจ และการปุาไม
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติแกไขวิธีพิจารณาความแพงและอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติคนเขาเมืองแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติควบคุมกอสรางในเขตตแเพลิงไหมที่บริเวณระวางถนนเจริญกรุงเยาวราช
และปทุมคงคา กับที่ตําบลถนนเยาวราชดอนคลองศาลเจาใหมถม จังหวัดพระนคร
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหม ตําบลระวางถนนวรจักรกับถนน
หลวง
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหม ตําบลสามแยกดอนริมคลองวัด
สามจีนใต
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหม ตําบลสี่แยกมหาราศ
พระราชบัญญัติควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตวแซึ่งเป็นภัย พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติเงินตราแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ (ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติจํากัดแรดีบุกแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติเทียบตําแหนงรัฐมนตรีกับตําแหนงเสนาบดีแตกอน พ.ศ. ๒๔๗๔
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือนแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหารแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือน
และเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงกายผูมีตําแหนงเฝูาฯ พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติภาษีการธนาคาร และการประกันภัย พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติภาษีเงินเดือน พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตแ ซึ่งทําในพระราชอาณาเขตตแ พ.ศ. ๒๔๗๕
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๒๗. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
๒๘. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
๒๙. พระราชบัญญัติยกความผิดใหแกผูทําผิดพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑแทหาร และผูขาด
หนีราชการทหาร และตํารวจ พ.ศ. ๒๔๗๕
๓๐. พระราชบัญญัติยกเลิกการปรับไหมตามศักดินา พ.ศ. ๒๔๗๕
๓๑. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.
๒๔๗๓ เรื่อง งดรับพิจารณาเรื่องราวขอรับอนุญาตสิทธิตรวจหาและทําเหมืองแรดีบุก
พ.ศ. ๒๔๗๕
๓๒. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติรัฐมนตรี
๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกภาษีสมพัตสร พ.ศ. ๒๔๗๕
๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกอากรนาเกลือ พ.ศ. ๒๔๗๕
๓๕. พระราชบัญญัติรถยนตรแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
๓๖. พระราชบัญญัติรถลากแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
๓๗. พระราชบัญญัติราชองครักษแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
๓๘. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินคาที่สวนในมณทลนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๗๕
๓๙. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีคาที่ไรออย พ.ศ. ๒๔๗๕
๔๐. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีตนตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๕
๔๑. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไรยาสูบ พ.ศ. ๒๔๗๕
๔๒. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนจาก พ.ศ. ๒๔๗๕
๔๓. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ พ.ศ. ๒๔๗๕
๔๔. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑแทหาร พ.ศ. ๒๔๗๕
๔๕. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
๔๖. พระราชบัญญัติลางมลทินผูกระทําผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พ.ศ. ๒๔๗๕
๔๗. พระราชบัญญัติวาดวยการเดินอากาศแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
๔๘. พระราชบัญญัติวาดวยการยึดทรัพยแสินของกสิกร พ.ศ. ๒๔๗๕
๔๙. พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระหวางเวลาที่ใช
บทบัญญัติฉะเพาะกาลในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๔
๕๐. พระราชบัญญัติวาดวยสํานักงานจัดหางาน พ.ศ. ๒๔๗๕
๕๑. พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๗๕
๕๒. พระราชบัญญัติสมุด เอกสาร และหนังสือพิมพแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
๕๓. พระราชบัญญัติสํานักงานจัดหางานประจําทองถิ่น พ.ศ. ๒๔๗๕
๕๔. พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕
๕๕. พระราชบัญญัติอากรแสตมป พ.ศ. ๒๔๗๕
๕๖. พระราชบัญญัติโอนปกครองอําเภอหนองจอกมาขึ้นจังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๕
๕๗. ยกเลิกพระราชบัญญัติองคมนตรี พ.ศ. ๒๔๗๐
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พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.

พระราชกําหนดเครื่องแบบทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชกําหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชกําหนดพระราชอภัยโทษ พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชกําหนดอภัยโทษในโอกาสที่ประเทศสยามไดมีธรรมนูญการปกครองแผนดิน
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พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

พระราชบัญญัติการแพทยแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม ๒๔๗๖ ฉะบับที่ ๒
พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติกําหนดกระทรวงเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
คาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ พุทธศักราช
๒๔๗๖
พระราชบัญญัติกําหนดเขตตแหวงหามและจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดสรางการชลประทานใน
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติกําหนดอัตราเงินรัชชูปการในตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรคานาในตําบลวังมหากร ตําบลสายลําโพง และตําบล
พนมเศษ ทองที่อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรคแ พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติเก็บภาษีเครื่องขีดไฟ ซึ่งทําในพระราชอาณาเขตตแ พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติแกขอความบางอยางในพระราชบัญญัติวาดวยสํานักงานจัดหางาน
พ.ศ. ๒๔๗๕ ฯลฯ พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศกําหนดหนาที่รัฐมนตรีและตั้งกรรมการกลาง
กลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแบบทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแบบทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๖
(ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาหวงหามและจัดซื้อที่ดินสําหรับสรางการชลประทาน
ในบริเวณเชียงรากนอยและบางเหี้ย พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาหวงหามและจัดซื้อที่ดินสําหรับสรางการชลประทาน
แควสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหมที่ตรอกอิศรานุภาพ ตําบล
บอนเจ฿สัวนิยม จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหมที่ตําบลระหวางคลองโองอาง
กับถนนจักรวรรดิ์ จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหมที่ตําบลระหวางถนนทรงสวัสดิ์
กับคลองถม สัมพันธวงศแ จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖
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๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหมที่ตําบลระหวางถนนมิตรสัมพันธแ
กับถนนสันติภาพ จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖
๒๓. พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหมที่ริมถนนจักรวรรดิ์ ตอนถนน
สําเพ็ง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๕
๒๔. พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในบริเวณเพลิงไหมที่ตําบลบางเมือง และตําบล
ทายบาน อําเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๗๖
๒๕. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑแ พ.ศ. ๒๔๗๖
๒๖. พระราชบัญญัติคุมครองเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องแบบเจาหนาที่ลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๗๖
๒๗. พระราชบัญญัติคุมครองผูกระทําการโดยสุจริตตามหนาที่ในการปราบกบฎ พ.ศ. ๒๔๗๖
๒๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๗๖
๒๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
๓๐. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
๓๑. พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจําพุทธศักราช ๒๔๗๖
๓๒. พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
๓๓. พระราชบัญญัติเงินเดือนและคาพาหนะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๖
๓๔. พระราชบัญญัติจัดการกูเงินภายในประเทศ พ.ศ. ๒๔๗๖
๓๕. พระราชบัญญัติจัดการปูองกันรักษารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๖
๓๖. พระราชบัญญัติจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยแอยางอื่นเพื่อทําถนนในจังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๗๖
๓๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ. ๒๔๗๖
๓๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรมแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
๓๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเศษ พ.ศ. ๒๔๗๖
๔๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบปูองกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๗๖
๔๑. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
๔๒. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการจัดการใหคณะรัฐมนตรีลาออก เพื่อใหมีการเปิดสภา
ผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๖
๔๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖
๔๔. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๖
๔๕. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงดีบุก พ.ศ. ๒๔๗๖
๔๖. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๗๖
๔๗. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๗๖
๔๘. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๗๖
๔๙. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๖
๕๐. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแตงตัวขาราชการพลเรือนและเพิ่มเติม
พระราชกําหนดเครื่องแตงกาย ผูมีตําแหนงเฝูา พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๗๖
๕๑. พระราชบัญญัติภาษีการคา พ.ศ. ๒๔๗๕
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พระราชบัญญัติภาษีเงินได พ.ศ. ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติภาษีธนาคารและการประกันภัย พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรแและการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติยกเวนการเก็บเงินอากรคานาบางทองที่ในมณฑลอุดรและมณฑล
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติยกเวนการเก็บเงินอากรคานาสําหรับ พ.ศ. ๒๔๗๔ จากเจาของนาบาง
รายในตําบล วังศรีราช อําเภอเดิมบาง ฯลฯ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติยกเวนการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมหยุดการทําเหมืองแรดีบุกชั่วคราว
พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติยกเวนความผิดใหแกผูขาดหนีราชการทหารและตํารวจ พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติรถยนตแทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติลดเงินอากรคานาสําหรับ พ.ศ. ๒๔๗๔ ในตําบลตางๆ ทองที่อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินคานา พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินคานา พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินคาที่สวนในจังหวัดสุราษฎรแธานี และจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินคาที่สวนในมณฑลนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีคาที่ไรออย พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีคาที่ไรออย พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีคาที่ไรออยแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีตนตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีตนตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไรยาสูบ พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไรยาสูบ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนจาก พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนจาก พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติลอเลื่อนแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติวาดวยการขายที่ดิน ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบล
สําราญราษฎรแ อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติวาดวยการขายที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลปูอมปราบ
ศัตรูพาย อําเภอปูอมปราบศัตรูพาย จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th

กองกฎหมายไทย

๓๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘๒. พระราชบัญญัติวาดวยการขายที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ตําบล
ตรอกเซียงกง อําเภอสัมพันธวงศแ จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖
๘๓. พระราชบัญญัติวาดวยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยแอยางอื่น เพื่อตัดถนน
ตอจากถนนเพลินจิตตแ จังหวัดพระนคร ไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๗๖
๘๔. พระราชบัญญัติวาดวยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยแอยางอื่น เพื่อขยายและ
ตัดถนนเชื่อมคมนาคมกรุงเทพพระมหานครกับดอนเมือง และเพื่อสรางอนุสาวรียแ
ทหารปราบกบฏ พ.ศ. ๒๔๗๖
๘๕. พระราชบัญญัติวาดวยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยแอยางอื่น เพื่อทําสนามบิน
และตัดถนนสําหรับการบินพลเรือนในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๔๗๖
๘๖. พระราชบัญญัติวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
๘๗. พระราชบัญญัติวาดวยการเดินอากาศแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
๘๘. พระราชบัญญัติวาดวยการทําพินัยกรรม พ.ศ. ๒๔๗๕
๘๙. พระราชบัญญัติวาดวยการโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบล
บางเมือง อําเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใหสุขาภิบาลและเมือง
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๗๖
๙๐. พระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๗๖
๙๑. พระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๔๗๖
๙๒. พระราชบัญญัติวาดวยคอมมิวนิสมแ พ.ศ. ๒๔๗๖
๙๓. พระราชบัญญัติวาดวยธรรมนูญราชการฝุายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๖
๙๔. พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖
๙๕. พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖
๙๖. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖
๙๗. พระราชบัญญัติสหกรณแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
๙๘. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษแรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๖
๙๙. พระราชบัญญัติใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ไดปิดประชุมสภาผูแทนราษฎร
ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖
๑๐๐. พระราชบัญญัติอากรแสตมปแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
๑๐๑. พระราชบัญญัติโอนอํานาจบางอยางซึ่งแตกอนอยูกับกระทรวงตางๆ ใหมาอยูกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. ๒๔๗๖

พระธรรมนูญ
๑.

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
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พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติการพิมพแ พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรคานาในตําบลคลองขอม ทองที่อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรคแ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรคานาในตําบลน้ํามอบ ทองที่อําเภอบุญยืน จังหวัดนาน
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรคานาในตําบลวังสําโรง ทองที่อําเภอบางมูลนาค จังหวัด
พิจิตร พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติแกไขกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติเข็มผูแทนตําบล พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติคนเขาเมืองแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหม ที่ตําบลระหวางถนนเจริญกรุง
กับตรอกศาลเจาชิดเชียมา จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหม ที่ตําบลระหวางถนนคลองถม
จักรวรรดิ์ กับถนนสําเพ็ง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหม พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตตแเพลิงไหมที่ถนนเจริญเวียง ตําบล
เชิงสะพานสาทร อําเภอบางรัก จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติควบคุมการเหมืองฝายและพนัง พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติเงินเดือนและคาพาหนะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖
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พระราชบัญญัติจัดระเบียบปูองกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปูองกันราชอาณาจักรแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพทแ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติบัญญัติลดเงินอากรคานาสําหรับ พ.ศ. ๒๔๗๕ ในตําบลตางๆ
ทองที่อําเภอราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
(ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
(ฉะบับที่ ๓)
พระราชบัญญัติไปรษณียแ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ. ๒๔๗๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติรถยนตรแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๖ กับคําแถลงการณแเรื่อง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติลดบํานาญชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑแทหารแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติลักษณะอุทธรณแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติวาดวยการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเรือจับสัตวแน้ําสยาม
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวาดวยการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหมื่นคอง ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวาดวยการโอนที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของแผนดิน ตําบลบางเมือง อําเภอ
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใหสุขาภิบาลเมืองสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวาดวยราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิจับสัตวแน้ําในเขตตแจับสัตวแน้ําสยาม พ.ศ. ๒๔๗๗
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th

กองกฎหมายไทย
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.

๔๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาชญา แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาชญาแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติสหกรณแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลใหกูยืมเงินแกสุขาภิบาลหรือเทศบาล เพื่อทําการไฟฟูา
และประปา พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกะสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไมเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกะสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไมเพลิง แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจํา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)
พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลถนนนครราชสีมาใต
และตําบลวัดเบญจมบพิตร อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ใหกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสราง และบํารุงรักษาทางหลวง
พ.ศ. ๒๔๗๗
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พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
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๒๔.
๒๕.
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๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

พระราชบัญญัติกัญชา พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)
พระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๖)
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๕)
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ พ.ศ. ๒๔๗๗
(ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ พ.ศ. ๒๔๗๗
(ฉบับที่ ๓)
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติแกไขวิธีพิจารณาความอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)
พระราชบัญญัติควบคุมการเหมืองฝายและพนังแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติควบคุมจํากัดยาง พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการฝุายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง สําหรับจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงสําหรับหัวเมือง พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอสุโขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเศษ พ.ศ. ๒๔๗๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติจํากัดแรดีบุกแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๗
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พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาพนักงาน พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติบํารุงกําลังทางเรือ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการฝุายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหาร พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทะบวง กรม แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียาแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติฝิ่นแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติพิกัดเก็บเงินคานา พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติยกคาภาษีอากรที่คางบางประเภท พ.ศ. ๒๔๗๘ และแถลงการณแ
พระราชบัญญัติยกเลิกคาธรรมเนียมอากรสวนจาก พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกําหนดอาญาการกระทําผิดสัญญา ร.ศ. ๑๑๗ พ.ศ.
๒๔๗๘ กับคําแถลงการณแ
พระราชบัญญัติรถยนตแ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติรถยนตแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติลดเงินอากรคานาจํานวน พ.ศ. ๒๔๗๖ ในตําบลน้ําออม และตําบล
บัวแดง ทองที่อําเภอหนองแวง จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินคาที่สวนในจังหวัดสุราษฎรแธานีและจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีคาที่ไรออย พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีคาที่ไรออย พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีตนตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีตนตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไรยาสูบ พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไรยาสูบ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ พ.ศ. ๒๔๗๘
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พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑแทหารแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติวาดวยการบังคับตามกติกาสันนิบาตชาติ พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติวาดวยการพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติวาดวยการยกเวนภาษีอากรอันเกี่ยวแกทรัพยแสินฝุายพระมหากษัตริยแ
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวาดวยการโอนกรรมสิทธิที่ดินบริเวณโรงทหาร กองพันทหารราบที่ ๔
ตําบลทาพระจันทรแ ใหแกมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรแและการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวาดวยเขตตแปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติวาดวยคอมมิวนิสมแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแแหงชาติ
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิจับสัตวแน้ําในเขตจับสัตวแน้ําสยามแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางจากบานกลวยถึงบานบางกะพี้
อําเภอบานเซา จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติสหกรณแแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ
พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติใหใชพระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลใหกูยืมเงินแกสุขาภิบาลหรือเทศบาล ๖ แหง
เพื่อทําการไฟฟูา พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแปลงเงินกูรายดอกเบี้ยรอยละหก พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติอากรคาน้ํารัตนโกสินทรศก ๑๒๐ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกะสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไมเพลิง แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติโอนคลองตาเหลือ ตําบลชองนนทรียแ อําเภอบานทะวาย จังหวัด
พระนคร ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ใหกรมรถไฟ พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติโอนคลองเสือซอนเล็บ ตําบลบางดวน อําเภอสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินใหกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๘
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๙๔. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๗๘
๙๕. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๗๘ (ฉะบับที่ ๒)
๙๖. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลสามเสนใน อําเภอบาง
ซื่อ จังหวัดพระนคร ใหแกกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๗
๙๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผนดินตําบลลําภูญไชย อําเภอสัม
พันธวงศแ จังหวัดพระนคร ใหแกบริษัทบวนฮั่วเสงจํากัด พ.ศ. ๒๔๗๘
๙๘. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับราชการกรมเกษตรและการประมง
กรมชลประทาน กรมที่ดินและโลหกิจ กรมปุาไม และกรมสหกรณแ พ.ศ. ๒๔๗๘

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดแปลงเงินกูรายดอกเบี้ยรอยละหก พ.ศ. ๒๔๗๘
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พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตตแเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติการสถิติพยากรณแ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติการสรางทาง พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติการสํารวจสํามะโนครัว พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรคานา ในตําบลคอหงษแ ทองที่อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรคานา ในตําบลทุงลูกนก ทองที่อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรคานา ในตําบลทุงเสลี่ยม ทองที่อําเภอวังไมขอน จังหวัด
สวรรคโลก พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติเก็บเงินอากรคานาในตําบลทับคลอ ทองที่อําเภอบางมูลนาค
จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติเก็บภาษีไมขีดไฟซึ่งทําในพระราชอาณาเขตตแ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๗๘ (ฉะบับที่ ๗)
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติคลังออมสิน (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติควบคุมการจอดเรือในแมน้ําลําคลอง พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพพริกไทยที่จะสงออกนอกประเทศ พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติควบคุมแรดีบุก (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติควบคุมแรดีบุก พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติคุมครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่ฝุายทองถิ่น พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติเงินกูเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติจราจรทางบกแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรี พ.ศ. ๒๔๗๙
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พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติจํากัดแรดีบุก (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยแ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติบํารุงและรักษาพันธุแปศุสัตวแและสัตวแพาหนะ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติปันรายไดบํารุงเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติภาพยนตรแ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินคาที่สวนในจังหวัดสุราษฎรแธานี และจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีตนตาลโตนด พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติรักษาปุา (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติราชทัณฑแ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวแและสัตวแพาหนะ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติลดเงินอากรคานา จํานวน พ.ศ. ๒๔๗๗ ในตําบลวังศรีราช ตําบล
ปุาสะเกา ทองที่อําเภอเดิมบาง และตําบลกระเสียว ตําบลหนองโพ ทองที่อําเภอ
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติลดเงินอากรคานา จํานวน พ.ศ. ๒๔๗๘ ในตําบลบางปลารา และตําบล
บางตาเถร ทองที่อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินคานา พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติลดพิกัดอัตราเงินอากรคานา ในตําบลบานขอม ทองที่อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ. ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติวาดวยการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเรือจับสัตวแน้ําสยาม
(ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติวาดวยการเปลี่ยนสัญชาติเนื่องจากการเปลี่ยนเสนเขตตแแดนระหวาง
สยามและพมา ตอนแมน้ําปากจั่น พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลา อันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ. ๒๔๗๘
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๕๙. พระราชบัญญัติวาดวยการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหมื่นคอง ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๐. พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบการสงผูรายขามแดนระหวางสยามและเบลเยี่ยม
พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อจัดสรางการชลประทาน แควสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อจัดสรางโรงพยาบาลโรคจิตตแ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อตัดและขยายถนน ตําบลบานโปุง
อําเภอบานโปุง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อตัดและขยายถนน ตําบลสะแกกรัง
อําเภอน้ําซึม จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางถนนตอนเหนือกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๔๗๘
๖๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางไรออยตัวอยาง ตําบลเกาะคา ตําบล
ศาลา ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๙. พระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๐. พระราชบัญญัติหวงหามและควบคุมการโอนอสังหาริมทรัพยแบนเกาะพะงัน และเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฎรแธานี พ.ศ. ๒๔๗๘
๗๑. พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลใหกูยืมเงินแกเทศบาลเมืองสองแหง เพื่อทําการตัด
และขยายถนน กับเพื่อลงทุนหาผลประโยชนแอื่นๆ ใหแกเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๒. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๓. พระราชบัญญัติอากรแสตมป (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๔. พระราชบัญญัติอากรแสตมป (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบล
ปูอมปราบสัตรูพาย อําเภอปูอมปราบสัตรูพาย จังหวัดพระนคร ใหแก
พระเจาวรวงศแเธอ พระองคแเจาจุลจักรพงศแ พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดมเหยงคณแ ตําบลทาระหัด อําเภอ
ทาพี่เลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆแวัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ใหแกกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดโคก ตําบลบานเกาะ อําเภอกรุงเกา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๗๘
๗๙. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๗๙
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๘๐. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๗๙ (ฉะบับที่ ๒)
๘๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลคลองตัน
อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ใหแกพระอโศกมนตรี (เรียม เศวตเศรณี)
พ.ศ. ๒๔๗๘
๘๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลบางคอแหลม
อําเภอบานทะวาย จังหวัดพระนคร ใหแกบริษัทสยามอินดัสตรีสแ จํากัด พ.ศ. ๒๔๗๙
๘๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลบานแกง อําเภอตรอน
จังหวัดอุตตรดิตถแ ใหวัดมงคลนิมิตร พ.ศ. ๒๔๗๙
๘๔. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน บริเวณคลังแสง ตําบล
ทาพระจันทรแ อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๙
๘๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินตําบลมะขามหยง
อําเภอบางปลาสรอย จังหวัดชลบุรี ใหแกนางสาวมอญ แซตั๋น พ.ศ. ๒๔๗๙
๘๖. พระราชบัญญัติโอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลบานโปุง อําเภอ
บานโปุง จังหวัดราชบุรี ใหเป็นทรัพยแสินของเทศบาลเมืองบานโปุง พ.ศ. ๒๔๗๙
๘๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลสะแกกรัง อําเภอน้ําซึม
จังหวัดอุทัยธานี ใหเป็นทรัพยแสินของเทศบาล เมืองอุทัยธานี พ.ศ. ๒๔๗๙
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พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

พระราชบัญญัติกักกันผูมีสันดานเป็นผูราย พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัว และการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย
คนยายตําบล (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเป็นปุย พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติควบคุมการเหมืองฝายและพนัง (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคาร พ.ศ. ๒๔๘๐ กับคําแถลงการณแประกอบ
พระราชบัญญัติควบคุมจํากัดยาง (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติเครื่องแบบยุวชน พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๘๐ (ฉบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติเงินเดือนและคาพาหนะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉะบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยแสินฝุายพระมหากษัตริยแ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการฝุายพลเรือน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหาร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติปูองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตแจังหวัด พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๐
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พระราชบัญญัติภาษีการคา (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติภาษีการคา (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงมีนบุรีเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแมสะเรียง ศาลแขวงแมสอด ศาลแขวงตะกั่วปุา
และศาลแขวงหลังสวน เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติลดบํานาญชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๖ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสําหรับแตงงานคนตางประเทศในกรุงสยาม
ร.ศ. ๑๑๖ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติยกเลิกและโอนกิจการของสภาจัดบํารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก
ใหแกเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติยกเวนการเก็บเงินอากรคานาในตําบลนายางกลัก อําเภอจตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติยาเสพยแติดใหโทษ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรแ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติลดเงินคาอากรคานา จํานวน พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในตําบลทรายมูล
และตําบลบางลูกเสือ ทองที่อําเภอองครักษแ จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติลดเงินอากรคานา จํานวน พ.ศ. ๒๔๗๘ ในตําบลตางๆ รวม ๒๐ ตําบล
ทองที่อําเภอกรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติลดเงินอากรคานาจํานวน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในตําบลตาง ๆ
รวม ๙ ตําบล ทองที่อําเภอกรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติลดเงินอากรคานาจํานวน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในตําบลบางปลารา ตําบลบาง
ตาเถร ทองที่อําเภอสองพี่นอง และตําบลหนองโพ อําเภอนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินคานา พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินคานา พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีคาที่ไรออย พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีคาที่ไรออย พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไรยาสูบ ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไรยาสูบ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐
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๖๑. พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางสยามกับแซนซีบารแ และเกาะ
ซอลอมอนในอารักขาของอังกฤษ พ.ศ. ๒๔๘๐
๖๒. พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๐
๖๓. พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๔. พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๐
๖๕. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๐
๖๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงจังหวัดสระบุรี สายจาก
หนองโดน ถึงพระพุทธบาท พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงสายนครสวรรคแ กําแพงเพ็ชรแ
ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๕.๘๐๐ ถึงหลักกิโลเมตร ๒๐.๐๐๐ พ.ศ. ๒๔๗๙
๖๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร และอําเภอลํา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๔๘๐
๖๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อจัดสรางการชลประทานแควสุพรรณบุรี
(ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อจัดสรางการชลประทานในจังหวัดลําปาง
พ.ศ. ๒๔๘๐
๗๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อจัดสรางการชลประทานในจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๔๘๐
๗๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อจัดสรางสถานีทดลองการเกษตรกลาง
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๐
๗๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายดอนเมือง สระบุรี ลพบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทาเรือกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๘๐
๗๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางสถานีวิทยุ อําเภอพระโขนง
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๐
๗๖. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๗. พระราชบัญญัติสอบสวนภาวะกรรมกร พ.ศ. ๒๔๗๙
๗๘. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณแรัชชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๘๐
๗๙. พระราชบัญญัติใหตํารวจภูธรมีอํานาจเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. ๒๔๘๐
๘๐. พระราชบัญญัติองครักษแ พ.ศ. ๒๔๘๐
๘๑. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๗๙
๘๒. พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๗๙
๘๓. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกะสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไมเพลิง (ฉะบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๔๗๙
๘๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลเจาพระยา
ภาณุวงศแ อําเภอบางยี่เรือ จังหวัดธนบุรี ใหแกนางสาวลับ แสง ชูโต
นางสาวหลง แสง ชูโต และนางยิ้ม แสง ชูโต พ.ศ. ๒๔๘๐
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๘๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินปุาชา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน
ตําบลปากเพรียว อําเภอปากเพรียว จังหวัดสระบุรี ใหแกเทศบาลเมืองสระบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๙
๘๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดไผลอม ตําบลนครสวรรคแออก อําเภอปากน้ําโพ
จังหวัดนครสวรรคแ ใหแกกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๘๐
๘๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดสารพัดนึก และที่วัดกุรัตนแ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
อุบล จังหวัดอุบลราชธานีใหแกกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๘๐
๘๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดเหนือทา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบล
จังหวัดอุบลราชธานีใหแกสภากาชาดสยาม พ.ศ. ๒๔๘๐
๘๙. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๘๐
๙๐. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๘๐ (ฉบับที่ ๒)
๙๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลชางมอย
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ใหแกนางกิมไล นิ่มเส็งเฮง พ.ศ. ๒๔๘๐
๙๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลระแหง อําเภอลาด
หลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ใหแกนายเฉีย แซหลิม พ.ศ. ๒๔๘๐
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พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติเกลือ พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติขนานนามสกุล (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติงบประมาณพิเศษระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเศษ พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณแนิคมในเขตตแที่ดินหวงหาม ในทองที่จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติทนายความ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรม (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๘๑
(กระทรวงธรรมการ)
พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติไพ พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรแและการเมือง (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงกบินทรแบุรีเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการปูองกันรักษารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติยศตํารวจ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉะบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติวาดวยกฎกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีเป็นผูออก เพื่อปฏิบัติการใหเป็นไปตาม
กฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๐
พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ.
๒๔๘๑
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๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อจัดสรางการชลประทาน ในจังหวัดลําปาง
(ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑
๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อจัดสรางสถานีทดลองการเกษตรกลาง
จังหวัดพระนคร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑
๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่อําเภอดุสิต อําเภอบางกะปิ
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑
๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อจัดสรางโรงพยาบาลโรคจิตตแ จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๑
๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายเพ็ชรแบูรณแ - หลมศักดิ์ หลมเกา พ.ศ. ๒๔๘๑
๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายหวยยอด กระบี่ - พังงา
ฉะเพาะตอนจากหลักกิโลเมตรที่ ๗๒ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๐ พ.ศ. ๒๔๘๐
๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายหวยยอด กระบี่ - พังงา
ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๙๔.๗๐๐ พ.ศ. ๒๔๘๑
๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางสถานีวิทยุ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๔๘๑
๓๘. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๘๐
๓๙. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๘๐
๔๐. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๘๑
๔๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินทางหลวงตําบลศิริราชพยาบาล จังหวัดธนบุรี ใหแก
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๘๑
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พ.ศ. ๒๔๘๒
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม วาดวยนามประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๒

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรแ พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติการพะนัน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติการสวนครัว และการเลี้ยงสัตวแเพื่อประโยชนแแหงครัวเรือน พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาขาย โค กระบือ แพะแกะและสุกร พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินคา
บางอยาง พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปุา พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติเครื่องแบบยุวชน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติงบประมาณพิเศษ พ.ศ. ๒๔๘๒ เพิ่มเติม
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๓๐. พระราชบัญญัติเงินเดือนและคาพาหนะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๔๘๒
๓๑. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๒
๓๒. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒
๓๓. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๑
๓๔. พระราชบัญญัติจังกอบในเขตตแจัดบํารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๔๘๒
๓๕. พระราชบัญญัติจัดการกูเงินในประเทศเพื่อการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๘๑
๓๖. พระราชบัญญัติจัดการกูเงินในประเทศเพื่อเกษตรกร พ.ศ. ๒๔๘๑
๓๗. พระราชบัญญัติจัดการกูเงินในประเทศเพื่อเทศบาลและการบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๔๘๑
๓๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๒
๓๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งสํานักงานธนาคารชาติไทย พ.ศ. ๒๔๘๒
๔๐. พระราชบัญญัติชื่อถิ่นกําเนิดเหลาองุนโปรตุเกส พ.ศ. ๒๔๘๑
๔๑. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๔๘๒
๔๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๑
๔๓. พระราชบัญญัติธง (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑
๔๔. พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๘๑
๔๕. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการฝุายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๘๒
๔๖. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหาร พ.ศ. ๒๔๘๒
๔๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรม (ฉะบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๘๒ (แบงหนาที่ใน
สํานักนายกรัฐมนตรี)
๔๘. พระราชบัญญัติปูองกันภัยทางอากาศ พ.ศ. ๒๔๘๒
๔๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตแจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๔๘๑
๕๐. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๒
๕๑. พระราชบัญญัติไพ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒
๕๒. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีบานอยูเองในเขตตแเทศบาลบางแหง พ.ศ. ๒๔๘๑
๕๓. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีเรือและภาษียานพาหนะในเขตตแเทศบาลบางแหง
พ.ศ. ๒๔๘๒
๕๔. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๘ และโอนคดีที่เกี่ยวกับคนในบังคับอังกฤษ และคนในสังกัดชาติ
ฝรั่งเศสไปยังศาลธรรมดา พ.ศ. ๒๔๘๑
๕๕. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางสถานีวิทยุ
อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑
๕๖. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒
๕๗. พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉะบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๑
๕๘. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ พ.ศ. ๒๔๘๒
๕๙. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๘๒
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พระราชบัญญัติเรือสยาม พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรแ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติลอเลื่อน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติวาดวยการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตตแการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติวินัยขาราชการกรมราชทัณฑแ พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร
(ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางอาคารดําเนินการตามแผนผังเมือง
ณ บริเวณถนนราชดําเนิน จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อจัดสรางการชลประทานแควสุพรรณบุรี
(ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางถนนตอจากถนนทรงวาดจดแมน้ํา
เจาพระยา ในตําบลสัมพันธวงศแ (ขางศาลเจาแมทับทิม) อําเภอสัมพันธวงศแ
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายนครศรีธรรมราช - ปาก
พนัง พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวง จังหวัดสระบุรี สายปากเขา
สาร - พระพุทธฉาย พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวง สายชัยนาท - บานตาคลี
พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวง สายชุมพร - ระนอง
ตอนกระบุรี - ระนอง ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๓๐.๐๐๐
พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวง สายชุมพร - ระนอง
ตอนกระบุรี - ระนอง ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๓๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๕๗.๒๘๗
พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายเกาะคา - เถิน
พ.ศ. ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายลพบุรี - สิงหแบุรี - ชัยนาท
- อุทัยธานี ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๓๐.๐๐๐ พ.ศ. ๒๔๘๑
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๘๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายลพบุรี - สิงหแบุรี - ชัยนาท
- อุทัยธานี ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๓๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๘๐.๐๐๐ พ.ศ. ๒๔๘๒
๘๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายหนองแค - บานภาชี พ.ศ.
๒๔๘๑
๘๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายอยุธยา - นครนายก ปราจีนบุรี ตอนปราจีนบุรี - นครนายก - หนองแค ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ถึง
หลักกิโลเมตรที่ ๖๓.๒๑๘ พ.ศ. ๒๔๘๑
๘๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทาเรือกรุงเทพฯ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๔๘๒
๘๖. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒
๘๗. พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑
๘๘. พระราชบัญญัติสัตวแพาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒
๘๙. พระราชบัญญัติหามนําของที่มีการแสดงกําเนิดเป็นเท็จเขามา พ.ศ. ๒๔๘๑
๙๐. พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑
๙๑. พระราชบัญญัติใหทรัพยแสินกองเสือปุาตกเป็นของคณะลูกเสือแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๘๒
๙๒. พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๘๑
๙๓. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอน พ.ศ. ๒๔๘๒
๙๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบล
สัมพันธวงศแ อําเภอสัมพันธวงศแ จังหวัดพระนคร ใหวัดสัมพันธวงศแ พ.ศ. ๒๔๘๒
๙๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลบุง อําเภอ
บุง จังหวัดอุบลราชธานี ใหวัดหนองเม็ก และโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหนองเม็ก ตําบลบุง
อําเภอบุง จังหวัดอุบลราชธานีใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๑
๙๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลทาประดู
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหแกเทศบาลเมืองระยอง พ.ศ. ๒๔๘๑
๙๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินและที่วัดราง
ภายในกําแพงเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๑
๙๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพยแสินสวนพระมหากษัตริยแ ตําบล
ปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ใหจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๘๒
๙๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดทายเมือง ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ใหแกกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. ๒๔๘๒
๑๐๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆแของวัดหนาพระธาตุ วัดเงิน
วัดไกเตี้ย (ราง) และวัดทอง อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ใหแกกระทรวงเศรษฐ
การ พ.ศ. ๒๔๘๑
๑๐๑. พระราชบัญญัติโอนคลองมักกะสัน อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติ
ของแผนดิน ใหกรมรถไฟ พ.ศ. ๒๔๘๒
๑๐๒. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณพิเศษ พ.ศ. ๒๔๘๒
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๑๐๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดิน ชื่อตันหยงกาเมงซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลอา
ซอง อําเภอรามันหแ จังหวัดยะลา ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒
๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลตลาดสถานีบัวใหญ
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ใหแกนายกําเทงกับพวก พ.ศ. ๒๔๘๒
๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลทาประดู อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ใหแกกรมโยธาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๑
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พ.ศ. ๒๔๘๓
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยบทฉะเพาะกาล พ.ศ. ๒๔๘๓

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติคุมครองความลับในราชการ พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติงบประมาณแผนดินระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๘๓
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณแนิคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติทนายความ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติทะเบียนคนตางดาว (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติธง (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรม (ฉะบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรม (ฉะบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติปูองกันการคากําไรเกินควร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติปันสวนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติปีประดิทิน พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตแจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมยแ พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติไปรษณียแ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติยกความผิดใหแกผูกระทําผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนี
ราชการทหารและตํารวจ พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินรัชชูปการที่คาง พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกําหนดการยิงสลูต ร.ศ. ๑๓๑ พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพพริกไทย ที่จะสงออกนอก
ประเทศ พ.ศ. ๒๔๗๘ พ.ศ. ๒๔๘๓
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรแ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติวาดวยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเสนเขตตแแดนระหวาง
ประเทศไทย และ พะมาตอนแมน้ําสาย พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติวาดวยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเสนเขตตแแดนระหวาง
ประเทศไทย และ พะมาตอนแมน้ํารวก พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติวาดวยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝุายสรรพากรฉะเพาะกาล เนื่องจาก
พระราชบัญญัติปีประดิทิน พ.ศ. ๒๔๘๓ พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อขยายทางหลวงสายกรุงเทพฯ ดอนเมือง ในทองที่ตําบลหลักสี่ อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางสุขศาลา และที่วาการอําเภอบางเขน
ตําบลกูบแดง อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อจัดสรางการชลประทาน ในจังหวัดนครนายก
และจังหวัดปราจีนบุรี (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวง ๕ สาย ในจังหวัดพระนคร
จังหวัดธนบุรี และจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงจากตําบลบางกะพี้
อําเภอบานหมี่ ถึงอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายธนบุรี - นครปฐม
พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางสะพานขามแมน้ําแควปุาสัก
ในทางหลวงสายวังนอย - อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดควบคุมการติดตอกับตางประเทศ
พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินตําบลบอยาง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ใหแกเทศบาลเมืองสงขลา พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน
ตําบลปูอมปราบสัตรูพาย อําเภอปูอมปราบสัตรูพาย จังหวัดพระนคร ใหแก
คุณหญิงสรอย ชวกิจบรรหาร และนางพุก จันทนบุบผา พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินตําบลหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธแใหแกหลวงราชกิจวรเดช พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดเจริญสุขาราม ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคณฑี
จังหวัดสมุทรสงคราม ใหแกกระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. ๒๔๘๓
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๕๐. พระราชบัญญัติโอนคูระหวางถนนรองเมืองซอย ๒ และ ๓ ตําบลถนนรองเมือง
อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ใหกรมรถไฟ
พ.ศ. ๒๔๘๓
๕๑. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๓
๕๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหแกนางหวันหนิ อาศหาญ พ.ศ. ๒๔๘๓
๕๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินทางหลวง สายปากเพรียว - เสาไหบางสวนในทองที่จังหวัด
สระบุรี ใหแกกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๘๓

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดควบคุมการติดตอกับตางประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชกําหนดควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแรทองคํา พ.ศ. ๒๔๘๓
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พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติการพิมพแ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติกําหนดกระทรวงเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
คาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉะบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติกําหนดหนาที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติกูเงินชวยชาติ พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเก็บภาษีไมขีดไฟซึ่งทําในพระราชอาณาเขตตแ (ฉะบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนคนขับรถราง พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาชําระเงินชวยการประถมศึกษาจํานวน พ.ศ. ๒๔๘๓ ๒๔๘๔ สําหรับบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในบางจังหวัด และบุคคลบางจําพวก พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติคณะสงฆแ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเป็นปุย (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพยแสินของคนตางดาวบางจําพวก
ในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติคันนาและคูนา พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติเครื่องขัตติยราชอิสสริยาภรณแอันมีเกียรติคุณรุงเรืองยิ่งมหาจักรี
บรมราชวงศแ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณแจุลจอมเกลา พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณแอันเป็นที่เชิดชูยิ่งชางเผือก พ.ศ. ๒๔๘๔
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๒๘. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณแอันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณแ
พ.ศ. ๒๔๘๔
๒๙. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณแอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. ๒๔๘๔
๓๐. พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม ฉะบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔
๓๑. พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม ฉะบับที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔
๓๒. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๘๔
๓๓. พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๔
๓๔. พระราชบัญญัติจัดการปกครองดินแดนที่ประเทศไทยไดคืนจากประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ. ๒๔๘๔
๓๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดลานชาง ศาลจังหวัดนครจัมปาศักดิ์ ศาลจังหวัดพิบูล
สงคราม และศาลจังหวัดพระตะบอง พ.ศ. ๒๔๘๔
๓๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยแสินฝุายพระมหากษัตริยแ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔
๓๗. พระราชบัญญัติจัดหางานใหผูไรอาชีพ พ.ศ. ๒๔๘๔
๓๘. พระราชบัญญัติจํากัดสิทธิคนไทยผูกระทําการอันเป็นภัยแกชาติ พ.ศ. ๒๔๘๔
๓๙. พระราชบัญญัติชวยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ. ๒๔๘๔
๔๐. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๔๘๔
๔๑. พระราชบัญญัติบํารุงพืช พ.ศ. ๒๔๘๓
๔๒. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการฝุายพลเรือน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔
๔๓. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหาร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔
๔๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔
๔๕. พระราชบัญญัติปูองกันการคากําไรเกินควร (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔
๔๖. พระราชบัญญัติปุาไม พ.ศ. ๒๔๘๔
๔๗. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตแจังหวัดนครจัมปาศักดิ์ จังหวัดพิบูลสงคราม
และจังหวัดพระตะบอง พ.ศ. ๒๔๘๔
๔๘. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตแจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๔
๔๙. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตแจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๔๘๔
๕๐. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๓
๕๑. พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๔
๕๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงดีบุก (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔
๕๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงดีบุก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔
๕๔. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแรทังสะเตน พ.ศ. ๒๔๘๔
๕๕. พระราชบัญญัติมอบอํานาจใหรัฐบาลในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๔
๕๖. พระราชบัญญัติยกเวนการเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมบางประเภทใหแกผูที่ไดรับ
พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๔
๕๗. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔
๕๘. พระราชบัญญัติรถจาง (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔
๕๙. พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉะบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๔
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พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉะบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติรถลาก (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติลอเลื่อน (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติวางระเบียบการเขาไปในเขตตแทองที่บางแหงในดินแดนที่ประเทศไทยได
คืนจากประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําและสิทธิของบุคคลซึ่งไดเกิดขึ้นหรือมีอยูกอน
ในดินแดนที่ประเทศไทยไดคืนจากประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายบังคับในเขตตแทองที่บางแหงในดินแดนที่ประเทศ
ไทยไดคืนจากประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อขยายทางรวมถนนพญาไท ถนนราชวิถี
และถนนประชาธิปัตยแ ในทองที่อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อขยายทางหลวงจากทางแยกหัวหินถึง
ตลาดทาใหม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อขยายทางหลวงสายชุมพร - ปากน้ํา พ.ศ.
๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางแยกจากทางหลวงสายวังนอย อยุธยา ถึงสถานีรถไฟอยุธยา ในทองที่อําเภอกรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.
๒๔๘๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงประชาธิปัตยแ ตอนตาก - เถิน
พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงประชาธิปัตยแ ตอนชัยนาท นครสวรรคแ ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๘๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๔.๘๔๑
พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงประชาธิปัตยแ
ตอนนครสวรรคแ - กําแพงเพ็ชรแ ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๒๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่
๖๙.๖๗๔ พ.ศ. ๒๔๘๔
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๘๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงประชาธิปัตยแ ตอนสระบุรี ลพบุรี เชื่อมกับตอนลพบุรี - สิงหแบุรี ในทองที่อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๔
๘๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายฉะเชิงเทรา - ปราจีนบุรี
ตอนจากอําเภอเมืองปราจีนบุรี ถึงบานโคกมอญ ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๐ ถึงหลัก
กิโลเมตรที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๔๘๔
๘๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายธนบุรี-นครปฐม ระหวาง
หลักกิโลเมตรที่ ๔๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๔๙.๐๓๕ พ.ศ. ๒๔๘๓
๘๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายบางซอน - สะพาน
พระราม ๖ บางกอกนอย เชื่อมทางหลวงสายธนบุรี - นครปฐม และถนนอิสสระภาพ
พ.ศ. ๒๔๘๔
๘๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาในทาง
หลวงประชาธิปัตยแ ตอนชัยนาท - นครสวรรคแ จังหวัดนครสวรรคแ ระหวางหลักกิโลเมตร
ที่ ๑๓๓.๗๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๔.๘๔๑ พ.ศ. ๒๔๘๔
๘๖. พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการไฟฟูา พ.ศ. ๒๔๘๔
๘๗. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๘๔
๘๘. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔
๘๙. พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔
๙๐. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พ.ศ. ๒๔๘๔
๙๑. พระราชบัญญัติใหประกาศใชกฎหมายบางฉะบับโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๘๔
๙๒. พระราชบัญญัติใหอํานาจในการเตรียมการปูองกันประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๔
๙๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดกําหนดเขตตแหวงหามคนตางดาว พ.ศ. ๒๔๘๔
๙๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ.
๒๔๘๔
๙๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยศทหาร
พ.ศ. ๒๔๗๙ พ.ศ. ๒๔๘๔
๙๖. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแร
ทองคํา พ.ศ. ๒๔๘๓
๙๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีความผิด
ฐานขบถภายนอกพระราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๘๓
๙๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดเหรียญกลาหาญ พ.ศ. ๒๔๘๔
๙๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดเหรียญชวยราชการเขตตแภายใน พ.ศ. ๒๔๘๔
๑๐๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๔
๑๐๑. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกะสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไมเพลิง (ฉะบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๔๘๔
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๑๐๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลพระลับ
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ใหแกนายอับดุลวาฮิบ, นายอาวัลคาน
และนายปุเลน พ.ศ. ๒๔๘๔
๑๐๓. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔ (ฉะบับที่ ๒)
๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔ (ฉะบับที่ ๓)
๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณใหแกกระทรวงหรือกรม ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม
พ.ศ. ๒๔๘๔
๑๐๖. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใหแกนายพันตรีประยูร สุคนธทรัพยแ
พ.ศ. ๒๔๘๓
๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน
ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใหแก
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๘๔
๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการกรรมกร พ.ศ. ๒๔๘๔
๑๐๙. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงหรือกรม
ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๔๘๔

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พระราชกําหนดกําหนดเขตตแหวงหามคนตางดาว พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชกําหนดจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานขบถภายนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๘๓
พระราชกําหนดเหรียญกลาหาญ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชกําหนดเหรียญชวยราชการเขตตแภายใน พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๔๘๔
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พ.ศ. ๒๔๘๕
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัถธัมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราสดร พ.ส. ๒๔๘๕

ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.
๒.

เรื่องแกไขเพิ่มเติมการใชกดอัยการศึก
เรื่องไหสาลทรัพยแชเลยนั่งพิจารนาตามพระธัมนูญสาลทรัพยแชเลย พ.ส. ๒๔๖๐

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

พระราชบัญญัติกาชาด (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๘) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติการพะนัน (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติการพิมพแ (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติกําหนดและขยายเขตสาลจังหวัดบางสาล พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติกูเงินไนประเทส พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติกูเงินเพื่อความมั่นคงแหงเงินตราและการอื่นๆ พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวนรัสดากร (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวนรัสดากร (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเหรียนชัยสมรภูมิ พ.ส. ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๒)
พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเหรียนกลาหาน พ.ส.๒๔๘๔ พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเหรียนชวยราชการเขตตแภายใน
พ.ส. ๒๔๘๔ พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเหรียนชวยราชการเขตพายไน พ.ส.
๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเหรียนชัยสมรภูมิ พ.ส. ๒๔๘๔ พ.ส.
๒๔๘๕
พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาอยูไนตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราสดร
พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติไขจับสั่น พ.ส. ๒๔๘๕
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๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมการไดมาซึ่งที่ดินโดยหางหุนสวนและบริสัทจํากัดเพื่อคากําไร
พ.ส. ๒๔๘๕
๒๓. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ส. ๒๔๘๕
๒๔. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกะทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหง
สาธารนะชน (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๒๕. พระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๒๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาน (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๕
๒๗. พระราชบัญญัติงบประมานประจําปีงบประมาน พ.ส. ๒๔๘๕
๒๘. พระราชบัญญัติงบประมานเพิ่มเติมประจําปีงบประมาน พ.ส. ๒๔๘๕
๒๙. พระราชบัญญัติเงินชวยชาติในภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๕
๓๐. พระราชบัญญัติเงินชวยชาติในภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๓๑. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๘) พ.ส. ๒๔๘๕
๓๒. พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๙) พ.ส. ๒๔๘๕
๓๓. พระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๓๔. พระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๕
๓๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งสํานักงานอาคารสงเคราะหแ พ.ส. ๒๔๘๕
๓๖. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ส. ๒๔๘๕
๓๗. พระราชบัญญัติชวยอาชีพและวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๓๘. พระราชบัญญัติทง (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๕
๓๙. พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทสไทย พ.ส. ๒๔๘๕
๔๐. พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๔๑. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๔๒. พระราชบัญญัติบํารุงวัธนธัมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๔๓. พระราชบัญญัติบํารุงวัธนธัมแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๕
๔๔. พระราชบัญญัติบําเหน็ดบํานานขาราชการฝุายพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๕
๔๕. พระราชบัญญัติบําเหน็ดบํานานขาราชการฝุายพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๕
๔๖. พระราชบัญญัติบําเหน็ดบํานานทหาน (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๔๗. พระราชบัญญัติบําเหน็ดบํานานทหาน (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๕
๔๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทบวงกรม (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๕
๔๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทบวงกรม (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๕
๕๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทบวงกรม (ฉบับที่ ๖) พ.ส. ๒๔๘๕
๕๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทะบวงกรม (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๕๒. พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ส. ๒๔๘๕
๕๓. พระราชบัญญัติพาสีการซื้อน้ําตาล พ.ส. ๒๔๘๕
๕๔. พระราชบัญญัติพาสีชั้นไน (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๕
๕๕. พระราชบัญญัติพาสีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๕
๕๖. พระราชบัญญัติมอบอํานาดไหรัถบาลไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
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พระราชบัญญัติมอบอํานาดไหรัถบาลไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติมอบอํานาดไหรัถบาลไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บพาสีอากรที่คางชําระบางประเภท พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติบางบทแหงกดหมายที่ใชบังคับเกี่ยวฉเพาะดินแดน
ที่ประเทสไทยไดคืนจากประเทสฝรั่งเสส พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติยกเลิกอํานาดและหนาที่ขาหลวงพิเสส จัดแบงที่ดินตาม
พระราชกริสดีกากําหนดการแบงที่ดินไนอําเพอบางบอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
และบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา ไหแกราสดร พ.ส.๒๔๗๓ ฉเพาะไนทองที่บางแหง ไนอํา
เพอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเซา พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติยสทหาน (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติยุบและรวมการปกครองบางจังหวัด พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๕) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติราชบันดิตยสถาน พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติวัธนธัมแหงชาติ พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติวาดวยการประกาสบัญชีรายงานหรือสถิติตางๆ ไนภาวะคับขัน
พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติวาดวยชนสัตรูและทรัพยแสินของชนศัตรู พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติวาดวยชนสัตรูและทรัพยแสินของชนสัตรู (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติวาดวยชนสัตรูและทรัพยแสินของชนสัตรู (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่ตําบนลาดยาว อําเพอบางเขน
จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่ตําบลถนนพญาไทและตําบลสามเสนไน
อําเพอดุสิต จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่ตําบลบานใหม อําเพอบางเขน
จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อขยายทางหลวงสายนนทบุรี - ปากเกร็ด
ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๖.๖๗๘ ไนทองที่อําเพอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อขยายทางหลวงสายวังนอย - อยุธยา
ไนทองที่จังหวัดพระนครสรีอยุธยา พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อขยายสถานีวิทยุหลักสี่ จังหวัดพระนคร
พ.ส. ๒๔๘๕
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๘๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางแยกจากทางหลวงประชาธิปัตยแ
ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๗.๙๙๐ ถึงริมแมน้ําเจาพระยาไนทองที่อําเพอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรคแ พ.ส. ๒๔๘๕
๘๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางแยกจากทางหลวงสายฉะเชิงเซา ชลบุรี - ระยอง และสะพานขามแมน้ําระยอง ไนทองที่อําเพอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง พ.ส. ๒๔๘๕
๘๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางแยกจากทางหลวงสายบางปะกง ชลบุรีตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓.๔๓๙ เขาจังหวัดชลบุรีไนทองที่อําเพอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี พ.ส. ๒๔๘๕
๘๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงจากบอยางอัสฟั้ลตแเชื่อมทาง
หลวงสายเชียงไหม - ฝางไนทองที่อําเพอฝาง จังหวัดเชียงไหม พ.ส..๒๔๘๕
๘๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงไนอําเพอหลมเกา
จังหวัดเพชรบูรณแ พ.ส. ๒๔๘๕
๘๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงประชาธิปัตยแตอนขานุ กําแพงเพ็ชรแ - ตาก ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๘๐.๐๐๐ และ
ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๙๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๑๑.๐๔๗ พ.ส. ๒๔๘๕
๘๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงสายคลองแงะ - นาทวี โคกโพธิ์
ไนทองที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี พ.ส. ๒๔๘๕
๘๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงสายเชียงไหม - ฝาง ระหวาง
หลักกิโลเมตรที่ ๔๐.๐๐๐ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๕๒.๐๐๐ ไนทองที่จังหวัดเชียงไหม พ.ส.
๒๔๘๕
๘๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงสายทุงสง - หวยยอด
ไนทองที่จังหวัดนครสรีธัมราชและจังหวัดตรัง พ.ส. ๒๔๘๕
๙๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงสายหาดไหย - รัตภูมิ
ไนทองที่จังหวัดสงขลา พ.ส. ๒๔๘๕
๙๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงสายอําเพอทุงสง - สนามบินทุง
ชน ไนทองที่อําเพอทุงสง จังหวัดนครสรีธัมราช พ.ส. ๒๔๘๕
๙๒. พระราชบัญญัติสงเคราะหแผูประสบภัยเนื่องไนการรบ พ.ส. ๒๔๘๕
๙๓. พระราชบัญญัติสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๙๔. พระราชบัญญัติเหรียนจักรมาลาและเหรียนจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๙๕. พระราชบัญญัติเหรียนดุสดีมาลา (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๙๖. พระราชบัญญัติไหอํานาดเจาหนาที่ไนการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยแที่เวนคืนและ
การกําหนดเงินคาทําขวันไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๕
๙๗. พระราชบัญญัติไหอํานาดเจาหนาที่ไนการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยแที่เวนคืนและ
การกําหนดเงินคาทําขวัน ไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๕
๙๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗
พ.ส. ๒๔๘๕
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๙๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุง
กะซวงทบวงกรม พ.ส. ๒๔๘๔ พ.ส. ๒๔๘๕
๑๐๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดควบคุมการอุสาหกัมกะดาดและการคากะดาด
พ.ส. ๒๔๘๕
๑๐๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดจัดสางนครหลวง พ.ส. ๒๔๘๕
๑๐๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดวินัยขาราชการบํานาน พ.ส. ๒๔๘๕
๑๐๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดโอนอํานาดและหนาที่เกี่ยวกับราชการของกะซวง
หรือกรม ซึ่งไดมีการปรับปรุงไหม พ.ส. ๒๔๘๕
๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ธรนีสงคแ วัดสุทธจินดา ตําบนปรุไหย อําเพอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไหแกนายพุม นิ่มไหม พ.ส. ๒๔๘๕
๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ธรนีสงคแ วัดหนองน้ําไส ตําบลหนองกบ กิ่งอําเพอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี ไหแกวัดหนองทางบุญ ตําบลหนองกบ กิ่งอําเพอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี พ.ส. ๒๔๘๕
๑๐๖. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ธรนีสงคแวัดทาแค ตําบลทาแค อําเพอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ไหแกกรมรถไฟ พ.ส. ๒๔๘๕
๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ธรนีสงคแวัดมักกะสัน ตําบนถนนพญาไท อําเพอดุสิต
จังหวัดพระนคร ไหแกกรมรถไฟ พ.ส. ๒๔๘๕
๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดบางธรนี ตําบนบางกะสอ อําเพอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
๑๐๙. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดหายโสก ตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ไหแกเทสบาลเมืองหนองคาย พ.ส. ๒๔๘๕
๑๑๐. พระราชบัญญัติโอนคลองไผสิงหแโตระหวางถนนราชดําหริ กับถนนสนามมา ตําบน
ปทุมวัน อําเพอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ซึ่งเปนสาธารนะสมบัติของแผนดิน ไหแก
สภากาชาดไทย พ.ส. ๒๔๘๕
๑๑๑. พระราชบัญญัติโอนเงินไนงบประมานเนื่องจากการปรับปรุงกะซวงทบวงกรมไหม
พ.ส. ๒๔๘๕
๑๑๒. พระราชบัญญัติโอนเงินไนงบประมานประจําปีงบประมาน พ.ส. ๒๔๘๕
๑๑๓. พระราชบัญญัติโอนอํานาดและหนาที่เนื่องจากการปรับปรุงกะซวงทบวงกรมไหม
พ.ส. ๒๔๘๕

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗ พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวงทบวงกรม พ.ส. ๒๔๘๔
พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชกําหนดควบคุมการอุตสาหกัมกะดาดและการคากะดาด พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชกําหนดจัดสางนครหลวง พ.ส. ๒๔๘๕
พระราชกําหนดวินัยขาราชการบํานาญ พ.ส. ๒๔๘๕
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พระราชกําหนดโอนอํานาดและหนาที่เกี่ยวกับราชการของกะซวงหรือกรมซึ่งไดมีการ
ปรับปรุงไหม พ.ส. ๒๔๘๕
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พุทธศักราช ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

พระราชบัญญัติกําหนดการจายเงินชวยบํารุงทองที่ไนภาวะสงคราม พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติควบคุมการรื้อถอนอาคารเสิมเหล็กไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติควบคุมการอุสาหกัมกะดาดและการคากะดาด พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติควบคุมคาเชาไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติควบคุมเครดิตไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งที่ใชเพื่อสาธารนะประโยชนแไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติเครื่องแบบกัมการสภาวัธนธัมแหงชาติ พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติงบประมานประจําปีงบประมาน พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติงบประมานเพิ่มเติมประจําปีงบประมาน พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติเงินชวยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกะซวงกลาโหม (ฉบับที่ ๕) พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติจุลาลงกรนแมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติจุลาลงกรนแมหาวิทยาลัย พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติที่ดินไนสวนที่เกี่ยวกับคนตางดาว พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติเทสบาล พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหะกรนแ พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปถม
พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดลานชาง จังหวัดนาน และจังหวัดเลย
พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติพาสีชั้นไน (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติพาสีซีเมนตแซึ่งทําไนพระราชอานาเขต (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราสุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติพืชกะทอม พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติไพ พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยสาตร (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยสาตร พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธัมสาตรและการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสิลปากร พ.ส. ๒๔๘๖
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๓๒. พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดควบคุมเครดิตไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖
พ.ส. ๒๔๘๖
๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกกดหมายวาดวยเครื่องแตงกายผูมีตําแหนงเฝูา พ.ส. ๒๔๘๖
๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกอํานาดและหนาที่ดะโต฿ะยุตติธัม ไนการพิจารนาพิพากสาคดี
พ.ส. ๒๔๘๖
๓๕. พระราชบัญญัติยานัด พ.ส. ๒๔๘๖
๓๖. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ส. ๒๔๘๖
๓๗. พระราชบัญญัติยุวชนแหงชาติ พ.ส. ๒๔๘๖
๓๘. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการไนดินแดนที่กองทัพไทยปกครอง พ.ส. ๒๔๘๖
๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ส. ๒๔๘๖
๔๐. พระราชบัญญัติโรคเรื้อน พ.ส. ๒๔๘๖
๔๑. พระราชบัญญัติลักสนะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๖
๔๒. พระราชบัญญัติวัธนธัมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๖
๔๓. พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน สิลปวัตถุ โบรานวัตถุ และการพิพิธภันทแแหงชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๖
๔๔. พระราชบัญญัติวาดวยพนักงานเจาหนาที่จดทเบียนสิทธิและนิติกัมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยแตามประมวนกดหมายแพงและพานิช พ.ส. ๒๔๘๖
๔๕. พระราชบัญญัติวาดวยวิธีการเก็บคาภาคหลวงแร พ.ส. ๒๔๘๖
๔๖. พระราชบัญญัติวาดวยสํานักงานจัดหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๖
๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อขยายทางหลวงประชาธิปัตยแ ตอนลําปาง เชียงราย ไนทองที่ตําบนบานต้ํา อําเพอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ส. ๒๔๘๖
๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่กิ่งอําเพอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ส.
๒๔๘๖
๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่ตําบนบางนา อําเพอพระโขนง
และตําบนสําโรงไต อําเพอพระประแดง จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๖
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่ตําบนลาดยาว อําเพอบางเขน
จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๖
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่ตําบนวัดชนะสงคราม อําเพอ
พระนคร จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๖
๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่อําเพอบางกอกนอย และกิ่งอําเพอ
บางกอกไหย จังหวัดธนบุรี พ.ส. ๒๔๘๖
๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่อําเพอบางกอกนอย จังหวัดธนบุรี
พ.ส. ๒๔๘๖
๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่อําเพอบางกะปิ จังหวัดพระนคร
พ.ส. ๒๔๘๖
๕๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่อําเพอบางเขน จังหวัดพระนคร
พ.ส. ๒๔๘๖ (รวม ๔ ฉบับ)
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๕๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อขยายเขตทาเรือกรุงเทพฯ พ.ส. ๒๔๘๖
๕๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อขยายตรอกจันท ไนทองที่ตําบน
บางคอแหลม อําเพอยานนาวา จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๖
๕๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อขยายทางหลวงประชาธิปัตยแ
ตอนดอนเมือง - สระบุรี ไนทองที่จังหวัดพระนคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครสรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี พ.ส. ๒๔๘๖
๕๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางแยกจากทางหลวงสายหลักสี่ - ปาก
เกร็ด เขาสนามบินดอนเมือง ไนทองที่อําเพอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ส. ๒๔๘๖
๖๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวง สายฉะเชิงเซา - ปราจีนบุรี
ไนทองที่อําเพอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ส. ๒๔๘๖
๖๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงริมคลองวัดเทพธิดาฝั่งเหนือ
จากถนนอัสดางคแถึงถนนบานตะนาว ไนทองที่อําเพอพระนคร จังหวัดพระนคร
พ.ส. ๒๔๘๖
๖๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงสายปทุมธานี - คลองรังสิต
ไนทองที่จังหวัดปทุมธานี พ.ส. ๒๔๘๖
๖๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงสายสระบุรี - เสาไห ทาหลวง - ทาเรือ ไนทองที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครสรีอยุธยา พ.ส. ๒๔๘๖
๖๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวนกดหมายอาญาทหาน
พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖
๖๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ส. ๒๔๘๕ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖
๖๖. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะ
ฉุกเฉิน พ.ส. ๒๔๘๔ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖
๖๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๗๗ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖
๖๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติไหไชบทบัญญัติบัพ
๕ แหงประมวนกดหมายแพงและพานิช พ.ส. ๒๔๗๗ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖
๖๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติไหไชบทบัญญัติบัพ
๖ แหงประมวนกดหมายแพงและพานิช พ.ส. ๒๔๗๗ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖
๗๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดคุมครองผูมีสวนไนการรบตลอดถึงครอบครัว
ไนภาวะสงคราม พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖
๗๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการนแธัมชาติ พ.ส. ๒๔๘๖
พ.ส. ๒๔๘๖
๗๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดสงเสริมการรูหนังสือ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖
๗๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดโอนอํานาดและหนาที่เกี่ยวกับราชการประมวน
สถิติพยากรณแ พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๖
๗๔. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ส. ๒๔๘๖
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๗๕. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิที่ดินซึ่งเปนสาธารนะสมบัติของแผนดิน ตําบนบานกลวย
อําเพอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไหแกนางเครือวัลยแ อินทรชูโต พ.ส. ๒๔๘๖
๗๖. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ธรนีสงคแวัดเขมาภิรตาราม ตําบนสวนไหย อําเพอ
นนทบุรี จังหวัดพระนคร ไหแกกะซวงการคลัง พ.ส. ๒๔๘๖
๗๗. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดเขาสํามะลึง ตําบนทเลชุบสร อําเพอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ไหแกกะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖
๗๘. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดดงสวอง ตําบนทเลชุบสร อําเพอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ไหแกกะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖
๗๙. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดตอแพ ตําบนแมเงา อําเพอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
ไหแกคนะกรมการจังหวัดแมฮองสอน พ.ส. ๒๔๘๖
๘๐. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดตา ตําบนเวียง อําเพอพะเยา จังหวัดเชียงราย ไหแก
กองทัพบก กะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖
๘๑. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดเมืองปอนเหนือ ตําบนเมืองปอน อําเพอขุนยวม
จังหวัดแมฮองสอน ไหแกคนะกรมการจังหวัดแมฮองสอน พ.ส. ๒๔๘๖
๘๒. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรนีสงคแวัดเขาน้ําโจน ตําบนทาแค อําเพอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไหแกกะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖
๘๓. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดและธรนีสงคแวัดยี่ปุา ตําบนสวนไหย อําเพอนนทบุรี
จังหวัดพระนคร ไหแกกะซวงการคลัง พ.ส. ๒๔๘๖
๘๔. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่วัดหนองแขม ตําบนทาแค อําเพอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี ไหแกกะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖
๘๕. พระราชบัญญัติโอนคลองทา ตอนถนนวัดเทซึ่งเปนสาธารนะสมบัติของแผนดิน
ตําบนทาวัง อําเพอเมืองนครสรีธัมราช จังหวัดนครสรีธัมราช ไหแก
นายบวร บวรรัตนารักสแ พ.ส. ๒๔๘๖
๘๖. พระราชบัญญัติโอนที่ดินทางหลวงสายฉะเชิงเซา - ชลบุรี - สัตตหีบ ตอนปลายทาง
ไนทองที่กิ่งอําเพอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี ไหแกกะซวงกลาโหม พ.ส. ๒๔๘๖

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวนกดหมายอาญาทหาน พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ส. ๒๔๘๕
พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน พ.ส. ๒๔๘๔
พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกะซวงกลาโหม
พ.ส. ๒๔๘๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติไหไชบทบัญญัติบัพ ๕ แหงประมวน
กดหมายแพงและพานิช พ.ส. ๒๔๗๗ พ.ส. ๒๔๘๖
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พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติไหไชบทบัญญัติบัพ ๖ แหงประมวน
กดหมายแพงและพานิช พ.ส. ๒๔๗๗ พ.ส. ๒๔๘๖
๗. พระราชกําหนดควบคุมเครดิตไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๖
๘. พระราชกําหนดคุมครองผูมีสวนไนการรบตลอดถึงครอบครัวไนภาวะสงคราม
๙. พระราชกําหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการนแธัมชาติ พ.ส. ๒๔๘๖
๑๐. พระราชกําหนดสงเสริมการรูหนังสือ พ.ส. ๒๔๘๖
๑๑. พระราชกําหนดโอนอํานาดและหนาที่เกี่ยวกับราชการประมวนสถิติพยากรนแ พ.ส.
๒๔๘๖
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พุทธศักราช ๒๔๘๗
ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.
๒.

เรื่องยกเลิกประกาศแกไขเพิ่มเติมการใชกฎอัยยการศึก ลงวันที่ ๒๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๔๘๕
เรื่องไหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางประเภทตามบทบัญญัติ
แหงกฎอัยยการศึก

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

คําแถลงการณแเรื่องการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึกและธรรมนูญศาล
ทหาร พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติกําหนดเวลาเก็บเงินชวยชาติในภาวะคับขัน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติกําหนดเวลาเก็บเงินชวยชาติไนภาวะคับขัน พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติกูเงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉะบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดสงเสิมการรูหนังสือ พ.ส. ๒๔๘๖
พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาอยูในตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.
๒๔๘๗
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและนําเขามาไนราชอานาจักรซึ่งสินคา
บางหยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติงบประมานประจําปีงบประมาน พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติเงินชวยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติเงินชวยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๕) พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติเงินชวยชาติไนภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๖) พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติเงินตราไนภาวะฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๔) พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติตั๋วเงินคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗
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๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
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พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม (ฉะบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติปูองกันภัยทางอากาศ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฎรแในภาวะสงคราม
พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติพาสีการซื้อน้ําตาล (ฉบับที่ ๒) พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติพาสีชายโสด พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทะบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปูองกันภัยทาง
อากาศ พ.ศ. ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาจังหวัด
พ.ศ. ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดจัดสรางพุทธบุรีมณฑล พ.ศ. ๒๔๘๗
พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดตั๋วเงินคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลกรุงเทพ ธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรแบูรณแ
พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดสงเสริมการใชเช็คในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๗
พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดโอนเงินในงบประมาณ เนื่องจากการปรับปรุง
กระทรวง ทะบวง กรมใหม พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดโอนอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับราชการของ
กรมโยธาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติยกเลิกกดหมายวาดวยการจัดสางนครหลวง พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พ.ส. ๒๔๗๖
พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗
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๔๗. พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๔๘๗
๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบางนา อําเภอพระโขนง
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๗
๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบุคคโล อําเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๗
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่ตําบนดุสิต อําเพอดุสิต จังหวัด
พระนคร พ.ส. ๒๔๘๗
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแไนทองที่ตําบนนครเดิด อําเพอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย พ.ส. ๒๔๘๗
๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแยกจากทางหลวง
ประชาธิปัตยแลงสูแมน้ําเจาพระยาตอนวัดศรีมงคลในทองที่อําเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท พ.ศ. ๒๔๘๗
๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายไชยวิบูรณแในทองที่อําเภอ
เมืองเพ็ชรแบูรณแ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพ็ชรแบูรณแ และอําเภอโคกสําโรง อําเภอไชย
บาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๘๗
๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงจากถนนนครไชยสรี
ตรงปากถนนพิชัยไปถึงถนนอํานวยสงคราม ไนทองที่อําเพอดุสิต จังหวัดพระนคร พ.ส.
๒๔๘๗
๕๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสางทางหลวงสายอุตรดิถ - วังกะพี้ ระหวาง
หลักกิโลเมตรที่ ๖.๗๐๐ กับหลักกิโลเมตรที่ ๙.๓๐๐ ไนทองที่อําเพอเมืองอุตรดิถ
จังหวัดอุตรดิถ พ.ส. ๒๔๘๗
๕๖. พระราชบัญญัติสภาการสงคราม พ.ส. ๒๔๘๗
๕๗. พระราชบัญญัติสภาจังหวัด (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗
๕๘. พระราชบัญญัติสภาปูองกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๘๗
๕๙. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกะสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไมเพลิง (ฉบับที่ ๖)
พ.ส. ๒๔๘๗
๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดไผโสมนรินท ตําบลบานเกาะ อําเภอ
กรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗
๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดบางปราบ ตําบลยานมัทรี อําเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรคแ ใหแกกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๗
๖๒. พระราชบัญญัติโอนกัมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเปนสาธารนะสมบัติของแผนดิน ตําบนโพธิกลาง
อําเพอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไหแกเทสบาลเมืองนครราชสีมา
พ.ส. ๒๔๘๗
๖๓. พระราชบัญญัติโอนเงินไนงบประมานเนื่องจากการปรับปรุงกะซวง ทบวงกรมไหม
พ.ส. ๒๔๘๗
๖๔. พระราชบัญญัติโอนอํานาดและหนาที่เกี่ยวกับราชการประชาสงเคราะหแ พ.ส. ๒๔๘๗
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th

กองกฎหมายไทย

๘๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวนกดหมายวิธีพิจารนาความอาญา พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทสบาล พ.ส. ๒๔๘๖ พ.ส. ๒๔๘๗
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกะซวง ทบวง กรม พ.ส. ๒๔๘๔
พ.ส. ๒๔๘๗
๔. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปูองกันภัยทางอากาส พ.ส. ๒๔๘๑
พ.ส. ๒๔๘๗
๕. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ส. ๒๔๘๑ พ.ส. ๒๔๘๗
๖. พระราชกําหนดจัดสางพุทธบุรีมนทล พ.ส. ๒๔๘๗
๗. พระราชกําหนดตั๋วเงินคลัง พ.ส. ๒๔๘๗
๘. พระราชกําหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลกรุงเทพธนบุรี พ.ส. ๒๔๘๗
๙. พระราชกําหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรนแ พ.ส. ๒๔๘๗
๑๐. พระราชกําหนดสงเสริมการไชเช็คไนภาวะฉุกเฉิน พ.ส. ๒๔๘๗
๑๑. พระราชกําหนดโอนเงินไนงบประมานเนื่องจากการปรับปรุงกะซวง ทบวง กรมไหม
พ.ส. ๒๔๘๗
๑๒. พระราชกําหนดโอนอํานาดและหนาที่เกี่ยวกับราชการของกรมโยธาเทสบาล พ.ส.
๒๔๘๗
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พุทธศักราช ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

พระราชบัญญัติกักคุมผูเป็นภัยแกชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยแ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติการพิมพแ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติแกบุคคลซึ่งเผยแพรขาวอันเป็นการทําใหเสีย
สัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยใน
ภาวะสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติกําหนดวิธีพิจารณาขาราชการและพนักงานเทศบาลผูประพฤติผิดวินัย
หรือหยอนความสามารถ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติกูเงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติครู พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติควบคุมคาเชาในภาวะคับขัน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่นๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘
กับคําแถลงการณแ
พระราชบัญญัติควบคุมยานพาหนะทางน้ําในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติคุมครองทรัพยแสินของประชาชนเมื่อมีภัยทางอากาศ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติเงินทดแทนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตแจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติผอนผันการปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.
๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติยกโทษใหแกผูที่ไดกระทําความผิดตอกฎหมายเกี่ยวดวยการเกณฑแ
แรงงาน พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยการสงเสริมการรูหนังสือ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการบํานาญ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีชายโสด พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางแยกจาก
ทางหลวงสายหลักสี่ - ปากเกร็ดเขาสนามบินดอนเมือง ในทองที่อําเภอบางเขน
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ในการเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพยแที่เวนคืน และการกําหนดเงินคาทําขวัญในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๕
พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรแ (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติวาดวยการกักคุมตัวและการควบคุมจัดกิจการหรือทรัพยแสินของบุคคลที่
เป็นศัตรูตอสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๔๘๘
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๒๔. พระราชบัญญัติวาดวยการจายเงินเดือนและเงินอื่นๆ ใหแกขาราชการผูถูกพักราชการ
พ.ศ. ๒๔๘๘
๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่อําเภอพุนพิน อําเภอทาขนอน
กิ่งอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรแธานี อําเภอเมืองพังงา อําเภอทายเหมือง อําเภอ
ทับปุด อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา และอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อสรางทาง
รถไฟ พ.ศ. ๒๔๘๘
๒๖. พระราชบัญญัติใหอํานาจในการปูองกันประเทศในภาวะสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘
๒๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก
พ.ศ. ๒๔๕๗ พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๘๘
๒๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๗๗ พ.ศ. ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๔๘๘
๒๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดนิรโทษกรรมแกผูกระทําความผิดฐานกบฎและ
จราจล พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๘๘
๓๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพันธบัตรออมทรัพยแในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘
พ.ศ. ๒๔๘๘
๓๑. พระราชบัญญัติอากรการฆาสัตวแ พ.ศ. ๒๔๘๘
๓๒. พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชกําหนดกําหนดเวลาเก็บเงินชวยชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗
พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแกผูกระทําความผิดฐานกบฎและจลาจล พ.ศ. ๒๔๘๘
กับแถลงการณแ
พระราชกําหนดพันธบัตรออมทรัพยแในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘ กับแถลงการณแ
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พุทธศักราช ๒๔๘๙
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.
๒.

เรื่องประกาศเลิกใชกฎอัยการศึก
เรื่องยกเลิกประกาศใหศาลทรัพยแเชลยนั่งพิจารณาตามพระธรรมนูญศาลทรัพยแเชลย
พ.ศ. ๒๔๖๐

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

พระราชบัญญัติการคาขาว พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติกูเงินในประเทศ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติกูเงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติกูเงินเพื่อการบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติควบคุมคาเชาในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแกขาราชการพลเรือน ทหาร หรือตํารวจ ซึ่งกระทําการ
ตอตานการดําเนินการสงครามของญี่ปุน พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณแ และสิทธิในการรับ
เบี้ยหวัดบําเหน็จและบํานาญ พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติจัดสรรทุนสํารองเงินตราเพื่อบูรณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกระทําการตอตานการดําเนินการสงครามของญี่ปุน
พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตแจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตแจังหวัดลานชาง จังหวัดนาน และจังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติยกทัณฑแใหแกตํารวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙
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๒๒. พระราชบัญญัติยกโทษใหแกพลทหารที่ไดกระทําผิดฐานหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙
๒๓. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉะบับซึ่งใชบังคับในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๙
๒๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยการแบงที่ดินในอําเภอสมุทรปราการ บางบอ
บางพลี จังหวัดพระนคร และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๘๙
๒๕. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยคอมมิวนิสตแ พ.ศ. ๒๔๘๙
๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๘๙
๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกเงินชวยชาติในภาวะคับขันและภาษีอากรบางประเภท พ.ศ.
๒๔๘๙
๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเกลือ พ.ศ. ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๔๘๙
๒๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการอุตสาหกรรมกระดาษและการคา
กระดาษ พ.ศ. ๒๔๗๖ พ.ศ. ๒๔๘๙
๓๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมเครดิตในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๖
พ.ศ. ๒๔๘๙
๓๑. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการประกาศบัญชีรายงานหรือสถิติตางๆ
ในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๔๘๙
๓๒. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลดุสิต
อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๙
๓๓. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๘๙
๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙
๓๕. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙
๓๖. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๙
๓๗. พระราชบัญญัติลบลางมลทินใหแกผูตองคําพิพากษาใหลงโทษในกรณีเกณฑแแรงงาน
หรือทรัพยแสินในระหวางมหาสงครามอาเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙
๓๘. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙
๓๙. พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตตแจังหวัดปัตตานี นราธิวาส
ยะลาและสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙
๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายบานโปุง - โพธาราม
สายโพธาราม - บานแพ และสายโพธาราม - ราชบุรี - หวยโรง ในทองที่อําเภอ
บานโปุง จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอบางแพ อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบุรี และ
อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๔๘๙
๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายระยอง - จันทบุรี - ตราด
ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๙๕.๐๐๐ กับหลักกิโลเมตร ๑๘๕.๐๐๐ ในทองที่จังหวัดระยอง
และจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๔๘๙
๔๒. พระราชบัญญัติสํารวจปริมาณแรดีบุกในครอบครอง พ.ศ. ๒๔๘๙
๔๓. พระราชบัญญัติสํารวจและหามกักกันขาว (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙
๔๔. พระราชบัญญัติสํารวจและหามกักกันขาว พ.ศ. ๒๔๘๙
๔๕. พระราชบัญญัติเหรียญศานติมาลา พ.ศ. ๒๔๘๙
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พระราชบัญญัติใหบําเหน็จในการปราบปรามผูกระทําความผิด พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดกําหนดเวลาเก็บเงินชวยชาติในภาวะคับขัน
พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๘๙
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พุทธศักราช ๒๔๙๐
รัฐธรรมนูญ
๑.
๒.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๙๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐

ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.

เรื่องยกเลิกพระราชกําหนดคุมครองความสงบสุขเพื่อใหการดําเนินไปตามรัฐธรรมนูญ
(ฉบับชั่วคราว) ลงวันที่ ๙ พฤศจิก พุทธศักราช ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๔๙๐

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉะบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติการพะนัน (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหใชไปพลางกอน พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติการสํารวจสํามะโนครัว พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติกําหนดวิธีพิจารณาลงโทษขาราชการและพนักงานเทศบาลผูกระทําผิด
หนาที่หรือหยอนความสามารถ พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินคา
บางอยาง (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติควบคุมคาเชาในภาวะคับขัน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกพฤฒสภาและสมาชิกสภาผูแทน พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหนงและคาพาหนะของสมาชิกพฤฒสภาและสภาผูแทน
กับเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๔๙๐
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๒๓. พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหนงและคาพาหนะของสมาชิกวุฒิสภาและสภาผูแทนกับ
เบี้ยประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๔๙๐
๒๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุแ พ.ศ. ๒๔๙๐
๒๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรแธานี พ.ศ. ๒๔๙๐
๒๖. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยแ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐
๒๗. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐
๒๘. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกระทํารัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐
๒๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๐
๓๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม (ฉะบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๐
๓๑. พระราชบัญญัติปูองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๙๐
๓๒. พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐
๓๓. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมยานพาหนะทางน้ําในภาวะคับขัน
พ.ศ. ๒๔๘๘ พ.ศ. ๒๔๙๐
๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติยุวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๔๙๐
๓๕. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐
๓๖. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๙๐
๓๗. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๐
๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐
๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาลในบริเวณ
เพลิงไหมในทองที่ตําบลวังบูรพาภิรมยแ อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐
๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงในบริเวณเพลิงไหม
ในทองที่ตําบลปูอมปรามศัตรูพาย อําเภอปูอมปราบศัตรูพาย จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๙๐
๔๑. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๐
๔๒. พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล
พ.ศ. ๒๔๙๐
๔๓. พระราชบัญญัติอากรการฆาสัตวแ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐
๔๔. พระราชบัญญัติอากรการฆาสัตวแ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐
๔๕. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกะสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบลบานสวน
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ใหแกนายจีน วณิชยแจินดา พ.ศ. ๒๔๙๐
๔๗. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐
๔๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผนดินตําบลวังบูรพาภิรมยแ
อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร ใหแกกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๙๐
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๔๙. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตวแ
ซึ่งเป็นภัย พ.ศ. ๒๔๙๐

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดคุมครองความสงบสุขเพื่อใหการดําเนินไปตามรัฐธรรมนูญ (ฉะบับ
ชั่วคราว) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๔๙๐ กับคําแถลงการณแ
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พุทธศักราช ๒๔๙๑
รัฐธรรมนูญ
๑.
๒.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๙๑
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๙๑

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

พระราชบัญญัติกําหนดวิธีการระงับการคากําไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติกําหนดเวลาขังผูตองหาในกรณีที่ตองหาวาปลงพระชมนแพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสสริยาภรณแและสิทธิในการรับเบี้ยหวัด
บําเหน็จและบํานาญ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยแสินฝุายพระมหากษัตริยแ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปูองกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติปุาไม (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตแจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉะบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติสภาปูองกันราชอาณาจักร (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติองคแการสงเคราะหแทหารผานศึก พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติอนุญาตใหจายเงินไปพลางกอน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติอนุญาตใหจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. ๒๔๙๑
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกะสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑

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

๙๒

กองกฎหมายไทย

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๔๙๒
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒
พระราชบัญญัติกูเงิน พ.ศ. ๒๔๙๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๔๙๒
๔. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๒
๕. พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๒
๖. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตตแจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๔๙๒
๗. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒
๘. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒
๙. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒
๑๐. พระราชบัญญัติเรื่องราวรองทุกขแ พ.ศ. ๒๔๙๒
๑๑. พระราชบัญญัติวาดวยพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียบสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยแตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๒
๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาลในบริเวณ
เพลิงไหมในทองที่ ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎรแธานี จังหวัดสุราษฎรแธานี
พ.ศ. ๒๔๙๒

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๔๙๒
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พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓ กับคําแถลงการณแ
พระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครสวรรคแ และจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยภาษีเรือ โรงราน ตึก แพ พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่อําเภอบานโปุง จังหวัดราชบุรี
และอําเภอทามะกา อําเภอทามวง และอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาลที่บริเวณ
เพลิงไหมในทองที่หนาเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลทาตําหนัก อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายดาวคนอง ราษฎรแบูรณะ - ปูอมพระจุลจอมเกลาฯ ในทองที่อําเภอราษฎรแบูรณะ จังหวัดธนบุรี
และอําเภอพระประแดง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายหลักสี่ - มินบุรี ฉะเชิงเทราในทองที่อําเภอบางเขน อําเภอมินบุรี อําเภอหนองจอก จังหวัดพระนคร
และในทองที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.
๒๔๙๓
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๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล บริเวณ
เพลิงไหม ในทองที่ตําบลวัดเทพศิรินทรแ อําเภอปูอมปราบศัตรูพาย จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๔๙๓
๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัยพยแ เพื่อสรางทางหลวงสายนครศรีธรรมราช –
นบพิตํา ตอนนครศรีธรรมราช – บานตาล ในทองที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๙๓
๒๖. พระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๓
๒๗. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
๒๘. พระราชบัญญัติอนุญาตใหจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. ๒๔๙๓
๒๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ.
๒๔๙๓
๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆแ วัดรอ ตําบลตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๓
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พ.ศ. ๒๔๙๔
ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศใชกฎอัยการศึก
ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศเลิกใชกฎอัยการศึก
ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศใหใชกําลังทหารปราบปรามการจลาจล
ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศใหใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
บางอยาง
ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภทที่ ๒
ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องแผนการศึกษาชาติ

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติกูเงิน พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูที่ไดนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๗๕ กลับมาใช พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญผูที่ไปปฏิบัติการรวมกับสหประชาชาติในกรณีประเทศ
เกาหลี พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติปุาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๔
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๒๑. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแมสะเรียง ศาลแขวงแมสอด ศาลแขวงตะกั่วปุา และ
ศาลแขวงหลังสวน เป็นศาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔
๒๒. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยจังกอบในเขตบํารุงสถานที่ชายทะเล
ทิศตะวันตก พ.ศ. ๒๔๙๔
๒๓. พระราชบัญญัติยศตํารวจสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔
๒๔. พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๔
๒๕. พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๔
๒๖. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๔
๒๗. พระราชบัญญัติวาดวยการกักคุมตัวและการควบคุมจัดกิจการหรือทรัพยแสินของบุคคลที่
เป็นศัตรูตอสหประชาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔
๒๘. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔
๒๙. พระราชบัญญัติสงเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๔๙๔
๓๐. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔
๓๑. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔
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พ.ศ. ๒๔๙๕
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
๒๔๙๕

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติการสรางทางหลวงแผนดิน พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๔๙๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด และคาของเกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑแ และสิ่งที่ใช
ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑแ พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหนงและคาพาหนะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับเบี้ย
ประชุมของกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปูองกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติปูองกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสตแ พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติปูองกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนาน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร
พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ พ.ศ. ๒๔๙๕
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๒๖. พระราชบัญญัติมอบกิจการประปาเทศบาลนครกรุงเทพใหกรมโยธาเทศบาล
กระทรวงมหาดไทยจัดทํา พ.ศ. ๒๔๙๕
๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสภาวิจัยปรากฏการณแธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๔๙๕
๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติยกเวนการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมหยุดการทํา
เหมืองแรชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๖ พ.ศ. ๒๔๙๕
๒๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสํารวจปริมาณแรดีบุกในครอบครอง พ.ศ. ๒๔๙๕
๓๐. พระราชบัญญัติยศตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
๓๑. พระราชบัญญัติรถจาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕
๓๒. พระราชบัญญัติรถลาก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๕
๓๓. พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕
๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๕
๓๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๔๙๕
๓๖. พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕
๓๗. พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณแฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๙๕
๓๘. พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕
๓๙. พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕
๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรคแ พ.ศ. ๒๔๙๕
๔๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕
๔๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕
๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕
๔๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลไผกองดิน อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๙๕
๔๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหแบุรี และ
ตําบลพรหมบุรี ตําบลหมื่นหาญ อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหแบุรี พ.ศ. ๒๔๙๕
๔๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลวัดโคก อําเภอนโนรมยแ จังหวัด
ชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๕
๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่อําเภอบานหมี่ และอําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๙๕
๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายขอนแกน - ชุมแพ - เลย เชียงคาน ตอนวังสะพุง-เลย-เชียงคาน ในทองที่อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๔๙๕
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๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายรัตตภูมิ - พัทลุง
ในทองที่อําเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา และอําเภอปากพยูน กิ่งอําเภอเขาไชยสน
และอําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๔๙๕
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล
ในทองที่ตําบลทุงมหาเมฆ อําเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๕
๕๑. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๔๙๕
๕๒. พระราชบัญญัติสภาปูองกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕
๕๓. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕
๕๔. พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
๕๕. พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕
๕๖. พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณแรัชการที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕
๕๗. พระราชบัญญัติองคแการสงเคราะหแทหารผานศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆแวัดกรุณา ตําบลบางหลวง อําเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๕
๕๙. พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณใหแกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งไดมีการปรับปรุง
ใหม พ.ศ. ๒๔๙๕
๖๐. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับราชการของ กระทรวง ทบวง กรม
ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๔๙๕
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พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

พระราชบัญญัติการบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติกูเงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแหงประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติควบคุมการจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปุา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปูองกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหแ พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาพนักงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงดีบุก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเพิ่มอํานาจตํารวจในการปูองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางน้ํา
พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติยานัดถุแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติราชองครักษแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติลอเลื่อน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๖
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พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคแการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติวาดวยการสํารวจการออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติวาดวยการสํารวจการออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๖ กับแถลงการณแ
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลเชิงกลัด และตําบลโพธิ์ชนไก
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหแบุรี พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลทายาง อําเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด
และตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบานใหญ อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลสามเสนใน อําเภอดุสิต
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลองครักษแ อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่อําเภอตาคลี และอําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรคแ พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายบางแพ ดําเนินสะดวก - สมุทรสงคราม ในทองที่อําเภอบางแพ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี และอําเภอบางคณฑี อําเภออัมพวา อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล
ในทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล
ในทองที่ตําบลจักรวรรดิ์ อําเภอสัมพันธวงศแ จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖
พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติอากรการฆาสัตวแ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดทาโบสถแ ตําบลหวยงู อําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆแ วัดหัวเมือง วัดสิงหแ วัดกําแพง
ตําบลเชิงกลัด และวัดชัณสูตร วัดยาง วัดสระแค ตําบลโพธิ์ชนไก อําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๖
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๕๑. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับราชการของ กระทรวง ทบวง กรม
ซึ่งมีการปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๔๙๖
๕๒. พระราชบัญญัติโอนอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับราชการของกรมอนามัย ตามกฎหมาย
บางฉบับใหเป็นอํานาจ และหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๔๙๖

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ กับแถลงการณแ
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พ.ศ. ๒๔๙๗
ประมวลกฎหมาย
๑.

ประมวลกฎหมายที่ดิน

พระราชบัญญัติ
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๒๐.
๒๑.
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๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรแบนทางหลวงและสะพาน
พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเป็นปุย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติควบคุมคาเชาในภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปุา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อความเป็นธรรมแกสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติจัดอาชีวศึกษาสงเคราะหแแกบุคคลบางจําพวก พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติปูองกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๗ กับแถลงการณแ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยแศาสตรแ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่กองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติยานัดถุแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
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พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวแ และสัตวแพาหนะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรแ พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกินจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลคลองตัน และตําบล
ดําเนินสะดวก อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลคลองตัน และตําบลพระโขนง
อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลตลาดกรวด และตําบล
บางแกว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลตลาดกระทุมแบน
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคณฑี
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลแมโปุง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี
และกิ่งอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงจังหวัด ในทองที่
ตําบลคลองเตย ตําบลคลองตัน และตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง จังหวัด
พระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗
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๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล
ในทองที่ตําบลเสาชิงชา อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗
๕๕. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
๕๖. พระราชบัญญัติสงเคราะหแบุคคลผูที่ไดรับการพักการลงโทษ ผูพนโทษและเด็กผูพนการ
ฝึกอบรม พ.ศ. ๒๔๙๗
๕๗. พระราชบัญญัติสงเคราะหแผูประสบภัย เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗
๕๘. พระราชบัญญัติสงเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
๕๙. พระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๗
๖๐. พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
๖๑. พระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑแ พ.ศ. ๒๔๙๗
๖๒. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
๖๓. พระราชบัญญัติเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๔๙๗
๖๔. พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
๖๕. พระราชบัญญัติใหใชบังคับโครงการผังเมืองในทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทรแ
จังหวัดสุรินทรแ พ.ศ. ๒๔๙๗
๖๖. พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๖๗. พระราชบัญญัติองคแการโทรศัพทแแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗
๖๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ตําบล
วังทองหลาง อําเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ใหแกนายเลื่อน บัวสุวรรณ พ.ศ. ๒๔๙๗
๖๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของการทาเรือแหงประเทศไทย ในทองที่
ตําบลคลองตัน อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ใหแกหมอมราชวงศแหญิง
พันธแทิพยแ บริพัตร วโรทัย พ.ศ. ๒๔๙๖
๗๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดยานอางทอง ตําบลบานใหญ อําเภอ
ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๗
๗๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดแฝก ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๗
๗๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆแ วัดนอยญาติการาม วัดชาง และวัด
ปุาเขาเปลือก ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน
พ.ศ. ๒๔๙๗
๗๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆแวัดโปรดสัตวแและวัดขอม ตําบล
องครักษแ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๗
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พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติ
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พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติบังคับการใหเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอ
เฉลยศึก ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และ
พนักงานองคแการของรัฐ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และ
พนักงานองคแการของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติปูองกันโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติรายไดสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติวาดวยการดําเนินงานขององคแการสหประชาชาติและทบวงการชํานัญ
พิเศษแหงสหประชาชาติในประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง
นครสวรรคแ จังหวัดนครสวรรคแ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลหนองจะบก อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายเพชรเกษม
ตอนราชบุรี - เพชรบุรี และสรางสะพานขามแมน้ําแมกลอง ในทองที่อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติสงเคราะหแขาราชการผูไดรับอันตราย หรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวาง
ประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
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๒๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออก
ใช พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ๒๔๙๘
๒๖. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๘
พ.ศ. ๒๔๙๘

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ. ๒๔๙๘
กับคําแถลงการณแ
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๘ กับคําแถลงการณแ
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พ.ศ. ๒๔๙๙
ประมวลกฎหมาย
๑.

ประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติกําหนดกระทรวงเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
คาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติกูเงินเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการแหงประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหง
สาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติควบคุมแรดีบุก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปูองกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยแ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติปูองกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
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๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวแ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติลอเลื่อน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติวาดวยการดําเนินงานขององคแการสหประชาชาติ และทบวงการชํานัญ
พิเศษแหงสหประชาชาติในประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลสายไหม อําเภอบางเขน
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่อําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี และอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางและขยายทางหลวงจังหวัด ในทองที่
ตําบลบางคอแหลม อําเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร และตําบลบางลําพูลาง
กิ่งอําเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางและขยายทางหลวงจังหวัด ในทองที่
ตําบลวชิรพยาบาล อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร และตําบลบางพลัด อําเภอบางกอก
นอย จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางและขยายทางหลวงจังหวัด ในทองที่
ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตําบลบางแขยง ตําบลบางคูวัด
ตําบลบางเดื่อ ตําบลบางหลวง ตําบลบานฉาง และตําบลบางปรอก อําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติสงเคราะหแผูมีบุตรมาก พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติสงเคราะหแอาชีพแกคนไทย พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติสภาปูองกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติสภามหาวิทยาลัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติองคแการสงเคราะหแทหารผานศึก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
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พ.ศ. ๒๕๐๐
ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.
๒.
๓.

ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่
บางจังหวัด
ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องใหใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติการตรวจสอบผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไดรับการศึกษาอบรมจบชั้น
ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติการไฟฟูายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๑ และกําหนดวงเงินเบิกเกินบัญชีของรัฐบาลเพื่อใชจายในการ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหนงและคาพาหนะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กับ
เบี้ยประชุมของกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปูองกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปูองกันราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัตินิโทษกรรมแกผูกระทําการยึดอํานาจการบริหารราชการแผนดิน
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแรทังสะเตน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติจัดอาชีวศึกษาสงเคราะหแแกบุคคลบางจําพวก
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสงเคราะหแบุคคลที่ไดรับการพักการลงโทษ
ผูพนโทษ และเด็กผูพนการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๔๙๙
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๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

๑๑๑
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติรับรองการกูเงินนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติลางมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติสภาปูองกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติโอนคืนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยแของกรมราชทัณฑแซึ่งไดมาตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๐ เฉพาะสวนที่ไมใชในราชการ พ.ศ. ๒๕๐๐
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พ.ศ. ๒๕๐๑
ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.

ประกาศพระบรมราชโองการประกาศเลิกใชกฎอัยการศึก

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

พระราชบัญญัติการไฟฟูานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติคุมครองหมุดหลักฐานการแผนที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตแซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสงเคราะหแผูมีบุตรมาก พ.ศ. ๒๔๙๙ พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล ในทองที่
ตําบลตลาดบานดอน อําเภอเมืองสุราษฎรแธานี จังหวัดสุราษฎรแธานี พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดภาษีซีเมนตแ ซึ่งทําในพระราชอาณาเขต
พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑
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๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของกรมการขนสง ในทองที่ตําบลลาดยาว อําเภอ
บางเขน จังหวัดพระนคร ใหแกเจาของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๑
๒๖. พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณเนื่องจากการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม
พ.ศ. ๒๕๐๑
๒๗. พระราชบัญญัติโอนอํานาจ หนาที่ขาราชการและลูกจางเกี่ยวกับราชการของกระทรวง
ทบวง กรม ซึ่งมีการปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๕๐๑

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชกําหนดภาษีซีเมนตแ ซึ่งทําใหพระราชอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชกําหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑

ประกาศของคณะปฏิวัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓
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๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

๑๑๔

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๗
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๘
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๙
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พ.ศ. ๒๕๐๒
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร

ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.

ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
บางอยางเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติการไฟฟูายันฮี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติกําหนดเขตจังหวัดในอาวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติกูเงิน พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติกูเงินตามโครงการชวยเหลือทางเศรษฐกิจของตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกระทําการปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๐๒
๒๔. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
๒๕. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒
๒๖. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
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๓๙.
๔๐.
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๔๓.
๔๔.
๔๕.
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พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครสวรรคแ และจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติผอนผันใหจําหนายสินคาที่หามจําหนายตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๓ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแมสะเรียง ศาลแขวงแมสอด ศาลแขวงตะกั่วปุา และ
ศาลแขวงหลังสวน เป็นศาลจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติลอเลื่อน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติลางมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคแการหรือหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลนาปุา ตําบลบานสวน ตําบลบาง
ทราย และตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบางจาก อําเภอพระโขนง
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลปทุมและตําบลไรนอย อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติสงเคราะหแผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการปฏิบัติงานของ
ชาติหรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติสงเคราะหแผูประสบภัยเนื่องในการรบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
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พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒
๖๒. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับราชการของกรมซึ่งมีการปรับปรุงใหม
พ.ศ. ๒๕๐๒

ประกาศของคณะปฏิวัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๐
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๒
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๓
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๖
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๗
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๘
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๑
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๒
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๔
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๕
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๖
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๗
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พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหแการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติการไฟฟูาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติการลิกไนทแ พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การอบรมและการฝึกอาชีพ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวแและจําหนายเนื้อสัตวแ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคแการสนธิสัญญาการปูองกันรวมกัน
แหงเอเซียอาคเนยแ พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณแอันมีศักดิ์รามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเขาใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม
พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓
พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรแ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.
๒๕๐๓
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแกภาษีและรายไดอื่นของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติปุาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ พ.ศ. ๒๕๐๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๓
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๒๙. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. ๒๕๐๓
๓๐. พระราชบัญญัติรายไดสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
๓๑. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
๓๒. พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
๓๓. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๓
๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๓
๓๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลคอหงสแ อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๐๓
๓๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงชนบท ในทองที่
ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๐๓
๓๘. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวแปุา พ.ศ. ๒๕๐๓
๓๙. พระราชบัญญัติสงเสริมการฝึกหัดวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๐. พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๑. พระราชบัญญัติสงเสริมสินคาขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๒. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๓. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๔. พระราชบัญญัติสํารวจและหามกักกันขาว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๕. พระราชบัญญัติสําหรับรักษาชางปุา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๖. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดเกาะ ที่วัด วัดทาตลาด ที่ธรณีสงฆแ
วัดสระบาป วัดน้ําอาบ ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง ที่ธรณีสงฆแ วัดน้ําอาบ
วัดลังกา ตําบลปุางิ้ว อําเภอเมืองอางทอง และที่ธรณีสงฆแ วัดราหู วัดพริก
ที่วัด วัดอิฐาราม ที่ธรณีสงฆแ วัดมะกอก ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดหนองโขลง ตําบลโพทะเล อําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๕๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดใหม วัดจุกคลี วัดยายทอง วัดยายมอญ
ตําบลไมดัด วัดยายสรอย และที่วัด วัดสิงหแสุธาวาส ตําบลโพสังโฆ อําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๕๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดใหมวงเดือน ตําบลหวยงู อําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
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๕๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแและที่วัด วัดคลองกลาง ตําบลวัดโคก และที่วัด
วัดหางน้ําสาคร วัดอูตะเภา วัดลมแพ ตําบลหางน้ําสาคร อําเภอมโนรมยแ จังหวัด
ชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๕๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโกษ ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๕๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเจริญสุขาราม ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคณ
ฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๕๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดปรก และที่ธรณีสงฆแ วัดกลางเกร็ด ตําบล
บางตลาด อําเภอปากเกร็ด กับที่วัด วัดสนามใต ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๕๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดฝาง ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๕๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดมะปรางคแ วัดยายบัว วัดโพธิ์ชนไก วัดกะดีเหิน
ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดมะปรางหวาน ตําบลโพธิ์ประจักษแ อําเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๕๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดยาง วัดตลาดโพธิ์ ตําบลไมดัด อําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสะตือสิงหแ ตําบลไกเถื่อน อําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆแ วัดหนาโบสถแ ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด และที่ธรณีสงฆแ วัดริมทา วัดคาโมค ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดเชิงทา ตําบล
ทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๓
๖๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยแของกรมชลประทาน ซึ่งไดมาตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลตลาดกรวดและตําบลบางแกว
อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหแกเจาของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๓
๖๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยแของกรมชลประทานในทองที่
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใหแกวัดเชิงทา และวัดหนาโบสถแ
พ.ศ. ๒๕๐๓
๖๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยแของกระทรวงกลาโหมซึ่งไดมาตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบุคคโล อําเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี
พุทธศักราช ๒๔๘๗ ใหแกเจาของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๓
๖๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใหแกราษฎร พ.ศ. ๒๕๐๓
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พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติกูเงินตามโครงการชวยเหลือทางเศรษฐกิจของตางประเทศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวแและจําหนายเนื้อสัตวแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติควบคุมการเชาเคหะและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษ
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเขาใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔
พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติทุนไปรษณียแ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติยศตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔
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๓๐. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีป
ยุโรป พ.ศ. ๒๕๐๔
๓๑. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ.
๒๕๐๔
๓๒. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
๓๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔
พ.ศ. ๒๕๐๔
๓๔. พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๐๔
๓๕. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดถ้ําตะโก ตําบลสายหวยแกว อําเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๔
๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยแของกรมชลประทานในทองที่ ตําบล
บางนกแขวก อําเภอคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ใหแกวัดเจริญสุขาราม พ.ศ. ๒๕๐๔
๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยแของกรมโยธาเทศบาล ซึ่งไดมาตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงจังหวัดในทองที่
ตําบลคลองเตย ตําบลคลองตัน และตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง จังหวัด
พระนคร พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหแกเจาของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๔

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

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

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

กองกฎหมายไทย

๑๒๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหแการทําสวนยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติการควบคุมตัวผูตองหาวากระทําความผิดตอกฎหมายวาดวยปูองกัน
การกระทําอันเป็นคอมมิวนิสตแ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยแ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติการไฟฟูาตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพื่อใชจายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติคณะสงฆแ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตวแ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณแอันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณแ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเขาใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติจัดระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภทภาษีการคาใหแกเทศบาล สุขาภิบาล และองคแการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕
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พระราชบัญญัติไพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตแซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ (ฉบับที่ ๘)พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวง สายบางแพ - ดําเนินสะดวก
- สมุทรสงคราม ในทองที่อําเภออัมพวา และอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ.
๒๕๐๕
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดปฐมพานิชและวัดสายหวยแกว ตําบลโพธิ์
ชัย อําเภออินทรแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดปุาตาล ตําบลปุาตาล อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ใหแกกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดศรีสําราญ ตําบลน้ําตาล อําเภออินทรแบุรี
จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๕
๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยแ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งไดมาตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและ
ขยายทางหลวงเทศบาลที่บริเวณเพลิงไหม ในทองที่ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๙๓ ใหแกเจาของเดิม พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการปรับปรุงใหม
พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลจักรวรรดิ์
อําเภอสัมพันธวงศแ จังหวัดพระนคร ใหแกพันโท สําเริง เนตรายน พ.ศ. ๒๕๐๕

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๕
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พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

พระราชบัญญัติการควบคุมตัวผูตองหาวากระทําความผิดตอกฎหมายวาดวยปูองกัน
การกระทําอันเป็นคอมมิวนิสตแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติการไฟฟูายันฮี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติกูเงินจากธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ
พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวแ พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๖
พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแกภาษีอากรและรายไดอื่นของรัฐ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลปูอมปราบ อําเภอปูอมปราบ
สัตรูพาย จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม อําเภอบานโปุง จังหวัดราชบุรี และอําเภอสองพี่นอง
อําเภอบางปลามา อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงสายกรุงเทพฯ - สระบุรี
ในทองที่อําเภอดุสิต อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร อําเภอลําลูกกา อําเภอ
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คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อําเภอบางปะอิน อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอําเภอหนองแค อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงสายโชคชัย - เดชอุดม
ในทองที่อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อําเภอนางรอง อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมยแ อําเภอปราสาท อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทรแ อําเภอขุขันธแ อําเภอ
ขุนหาญ อําเภอกันทรลักษณแ จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงสายฉะเชิงเทรา พนมสารคาม - กบินทรแบุรี ในทองที่อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคลา อําเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอกบินทรแบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแประยุกตแแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๖
พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดถ้ําตะโก ตําบลบางลี่ อําเภอทาวุง
และตําบลบานชี อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดหางน้ําหนองแขม ตําบลมวงหัก
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรคแ ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดวัดผดุงธรรม ตําบลพุคา อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงคมนาคมซึ่งมีการปรับปรุงใหม
พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลบานโปุง
อําเภอบานโปุง จังหวัดราชบุรี ใหแกนายเชาวแ วงศาโรจนแ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบล
ลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยแ ใหแกนายเทียม พูนทรัพยแ
และนางเนียม พูนทรัพยแ พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ใหแกนายเยียน โพธิสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๘)พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๙)พ.ศ. ๒๕๐๖
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พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติการไฟฟูาตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติปูองกันการทุมตลาด พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑแน้ํามัน ซึ่งทําในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติยกเวนคาธรรมเนียมบางประเภทใหแกผูไดรับพระราชทานเหรียญ
ชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติรถยนตแทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหัวหมาก อําเภอบางกะปิ
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบานโปุง อําเภอบานโปุง
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
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๓๑. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
๓๒. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๓๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๖
พ.ศ. ๒๕๐๗
๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดเขาวงกต ตําบลสนามแจง อําเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗
๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดไชยมงคล ตําบลตลาดหลวง และที่ธรณี
สงฆแวัดไชยสงคราม ตําบลบานแห อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ใหแกกรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗
๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดพิพิธประสาทสุนทร ตําบลคลองประเวศ
อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแกนายสมจินตแ วัฒนสินธุแ และ
นางเล็ก วัฒนสินธุแ พ.ศ. ๒๕๐๗
๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโพธิ์เกรียบ ตําบลสามงาม อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗
๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโพธิ์ราษฎรแศรัทธาธรรม ตําบลบางพลับ
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗
๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโลหแสุทธาวาส ตําบลศาลาแดง อําเภอเมือง
อางทอง จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗
๔๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดทองคุง ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗
๔๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดบอเงินเจริญสุข ตําบลโพธิ์เกาตน อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗
๔๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆแ วัดรัมภาราม ตําบลทาวุง อําเภอ
ทาวุง จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๗
๔๓. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๐๗
๔๔. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลเดนชัย
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ใหแกกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๐๗
๔๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลอาเนาะรู
อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ใหแกเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
พ.ศ. ๒๕๐๗
๔๖. พระราชบัญญัติโอนทุนสํารองเงินตราสวนที่เกินจํานวนธนบัตรใชเขาทุนรักษาระดับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๗
๔๗. พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗

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

กองกฎหมายไทย

๑๒๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๐๗
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พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

พระราชบัญญัติกําหนดเกษียณอายุผูทํางานในองคแการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติกําหนดวิธีระงับขอพิพาทแรงงาน พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติปันภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตแและลอเลื่อนใหแกองคแการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑแน้ํามัน ซึ่งทําในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติภาษีไมขีดไฟซึ่งทําในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติยกเวนคาธรรมเนียมบางประเภทใหแกผูไดรับพระราชทานเหรียญ
ชัยสมรภูมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติระงับการนับวันเวลาราชการทวีคูณ ในระหวางเวลาประกาศใช
กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลวัดราชบพิธ อําเภอพระนคร
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ
และตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงเทศบาลในทองที่ตําบล
บางกะปิ อําเภอบางกะปิ และตําบลคลองตัน อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ.
๒๕๐๘
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๒๖. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘
๒๗. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
๒๘. พระราชบัญญัติใหความคุมครองและหามฟูองบุคคลผูปฏิบัติการเกี่ยวแกมาตรา ๑๗
แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘
๒๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๐๘
๓๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๗
พ.ศ. ๒๕๐๘
๓๑. พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโคกกระเทียม ตําบลโคกกระเทียม
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘
๓๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโคกหมอ ตําบลปากแรด อําเภอบานโปุง
จังหวัดราชบุรี ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘
๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดจันทรังษีฉิมมาวาส ตําบลศรีสําราญ อําเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘
๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดถนนแค ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘
๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโบสถแ ตําบลวัดโบสถแ อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘
๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดสนามไชย ตําบลโพตลาดแกว อําเภอ
ทาวุง จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘
๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดสิริจันทรนิมิตร ตําบลโคกกระเทียม อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘
๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดดอกไม ตําบลประศุก อําเภออินทรแบุรี
จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘
๔๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดปุาเลไลยกแ ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๘
๔๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดยาง ตําบลทับยา อําเภออินทรแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๘
๔๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการขนสงทางน้ํา ไปเป็นของกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๐๘
๔๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกรมประชาสงเคราะหแ กระทรวงมหาดไทย
เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของสวนแรงงานไปเป็นของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๐๘
๔๔. พระราชบัญญัติโอนคณะแพทยศาสตรแ โรงพยาบาลนครเชียงใหมจากมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรแไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๐๘
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๔๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลจักรวรรดิ์
อําเภอสัมพันธวงศแ จังหวัดพระนคร ใหแก
นางวิจิตร นาวี นางสาวสมจิตตแ รัตนจินดาชูชัย นางสาวฉวีวรรณ แจงสนิท และทายาท
ของพระเจาบรมวงศแเธอพระองคแเจาอดิสัยสุริยาภา พ.ศ. ๒๕๐๘

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๘
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พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติกูเงินตามโครงการชวยเหลือทางเศรษฐกิจของตางประเทศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติควบคุมการเชาเคหะและที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณแจุลจอมเกลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙
พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเงินกูเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติถอนการหวงหามที่ดินบางสวนในทองที่ตําบลสามเงา ตําบลยานรี ตําบล
วังหมัน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา และตําบลแมสลิด อําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติบํารุงพันธุแสัตวแ พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๐๘
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณแ พุทธศักราช ๒๔๘๖
พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติยกเวนภาษีอากรแกการนําของเขามาในงานแสดงสินคานานาชาติแหง
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายเชียงราย – เทิง –
เชียงของ ในทองที่อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเทิง และอําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายตะกั่วปุา – พังงา
– กระบี่ – หวยยอด ในทองที่อําเภอตะกั่วปุา อําเภอทายเมือง อําเภอตะกั่วทุง อําเภอ
เมืองพังงา อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่ และอําเภอสิเกา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายเทิง – เชียงคํา
ในทองที่อําเภอเทิงและอําเภอเชียงคํา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายธนบุรี –
นครปฐม ในทองที่อําเภอบางกอกใหญ อําเภอภาษีเจริญ อําเภอหนองแขม จังหวัด
ธนบุรี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลตะคร้ําเอน และตําบลทาเรือ
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี และ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายกรุงเทพฯ –
ตราด ตอนพระโขนง – ศรีราชา ในทองที่อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อําเภอบาง
พลี อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายนครสวรรคแ –
ตาก ในทองที่อําเภอเมืองนครสวรรคแ จังหวัดนครสวรรคแ พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายนครราชสีมา –
ขอนแกน – อุดรธานี - หนองคาย ในทองที่อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอจักราช
อําเภอโนนสูง อําเภอคง อําเภอประทาย อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา อําเภอพล
อําเภอบานไผ อําเภอเมืองขอนแกน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน อําเภอ
กุมภวาปี อําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และอําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายปัตตานี –
นราธิวาส ในทองที่อําเภอเมืองปัตตานี อําเภอยะหริ่ง อําเภอปะนาเระ อําเภอมายอ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอําเภอบาเจาะ อําเภอยี่งอ อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๐๙
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๔๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายลําปาง –
เชียงใหม ในทองที่อําเภอเมืองลําปาง อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง อําเภอแมทา
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และอําเภอสารภี อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม พ.ศ. ๒๕๐๙
๔๔. พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
๔๕. พระราชบัญญัติสงเสริมสินคาขาออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙
๔๖. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
๔๗. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๐๙
๔๘. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙
๔๙. พระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙
๕๐. พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙
๕๑. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙
๕๒. พระราชบัญญัติองคแการเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙
๕๓. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๙
พ.ศ. ๒๕๐๙
๕๔. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๙
พ.ศ. ๒๕๐๙
๕๕. พระราชบัญญัติโอน ทรัพยแสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณของสํานัก
บริหารของนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘
๕๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดบานเมืองรัง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๙
๕๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก
สํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๐๘
๕๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการ
ของคณะรัฐประศาสนศาสตรแไปเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๐๙
๕๙. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลคลองจั่น
อําเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ใหแกธนาคารอาคารสงเคราะหแ พ.ศ. ๒๕๐๙
๖๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบล
สัมพันธวงศแ อําเภอสัมพันธวงศแ จังหวัดพระนคร ใหแกสหธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด พ.ศ.
๒๕๐๙
๖๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใหแกนายพัลลภ วิริยะจิตติ
นางสังวาลยแ วิริยะจิตติ และนายลัด เฮงประยูร พ.ศ. ๒๕๐๙
๖๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลจักรวรรดิ์
อําเภอสัมพันธวงคแ จังหวัดพระนคร ใหแกนายประมูล นวราช และ
นายบํารุง นวราช พ.ศ. ๒๕๐๙
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๖๓. พระราชบัญญัติโอนโรงเรียนประถมศึกษาบางประเภทไปสังกัดองคแการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๙

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๙
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พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณแและเหรียญของทหารหญิง พ.ศ.
๒๕๑๐
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติการไฟฟูาตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการค้ําประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติกูเงินจากธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘
พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเลิกใชบังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๔๐ และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๕ ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระ
นครและจังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐
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พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลศิริราช อําเภอบางกอกนอย
จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายขอนแกน – เลย
ในทองที่อําเภอเมืองขอนแกน อําเภอหนองเรือ อําเภอภูเวียง อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน และอําเภอภูกระดึง อําเภอวังสะพุง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายอุดรธานี –
นครพนม ในทองที่อําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อําเภอสวาง
แดนดิน อําเภอพรรณนานิคม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และอําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดินสายกบินทรแบุรี –
นครราชสีมา ในทองที่อําเภอกบินทรแบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอปักธงชัย อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดินสายชุมพร –
หลังสวน ในทองที่อําเภอเมืองชุมพร อําเภอสวี และอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ.
๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดินสายนครปฐม –
เพชรบุรี ในทองที่อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อําเภอบานโปุง อําเภอ
โพธาราม อําเภอบางแพ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี และอําเภอ
เขายอย อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบานลาด อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.
๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล
ในทองที่ตําบลมหาพฤฒาราม อําเภอบางรัก จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติองคแการสงเคราะหแทหารผานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
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๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยแของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดมาตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อจัดสรางโรงพยาบาลโรคจิต จังหวัดนนทบุรี
พุทธศักราช ๒๕๑๐ ใหแกเจาของเดิม พ.ศ. ๒๕๑๐
๔๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการ ทรัพยแสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจางและเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะสัตวแพทยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ซึ่งตั้งอยู ณ ตําบลวังใหม อําเภอปทุมวัน จังหวัด
พระนคร ไปเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตรแ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๐
๔๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการ ทรัพยแสิน หนี้สิน ขาราชการ ลูกจางและเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะแพทยศาสตรแ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณแ ไปเป็นของคณะแพทยศาสตรแ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔๙. พระราชบัญญัติโอนทรัพยแสินของการพลังงานแหงชาติเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับโครงการ
แมน้ําพุงใหแกการไฟฟูาตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๑๐
๕๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลวัดโสมนัส
อําเภอปูอมปราบศัตรูพาย จังหวัดพระนคร ใหแกนายประจวบ บุรานนทแ พ.ศ. ๒๕๑๐
๕๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใหแกเทศบาลตําบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐
๕๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลสะเตง อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา ใหแกนายนิล แจมจรัส พ.ศ. ๒๕๑๐
๕๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลนครสวรรคแ
ตก อําเภอเมืองนครสวรรคแ จังหวัดนครสวรรคแ ใหแกมูลนิธิปากน้ําโพประชานุเคราะหแ
พ.ศ. ๒๕๑๐
๕๔. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลคุงสําเภา
อําเภอมโนรมยแ จังหวัดชัยนาท ใหแกนางสนิท พิศออน พ.ศ. ๒๕๑๐
๕๕. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลบางซื่อ อําเภอ
ดุสิต จังหวัดพระนคร ใหแกบริษัทปูนซีเมนตแ จํากัด พ.ศ. ๒๕๑๐

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๐
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พ.ศ. ๒๕๑๑
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

พระราชบัญญัติการควบคุมตัวผูตองหาวาการกระทําความผิดตอกฎหมายวาดวยปูองกัน
การกระทําอันเป็นคอมมิวนิสตแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติการไฟฟูาฝุายผลิต
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติกูเงินจากธนาคารพัฒนาเอเซีย พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติกูเงินจากธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติควบคุมการเชาเคหะและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหนง เงินคารับรอง คาใชจายในการเดินทางและ
เบี้ยประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สภาผูแทนราษฎรหรือกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติปูองกันการกระทําบางอยาง ในการขนสงสินคาขาออกทางเรือ
พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๑
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๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๔๐ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๑๑)
๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการนําเงินตราตางประเทศเขามาใน
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๑๑
๒๙. พระราชบัญญัติยกเวนภาษีอากรแกการนําของเขามาในงานแสดงสินคานานาชาติแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
๓๐. พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒)
๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑
๓๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑
๓๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑
๓๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
๓๕. พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
๓๖. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
๓๗. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
๓๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลถอนสมอ อําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหแบุรี และตําบลองครักษแ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง พ.ศ. ๒๕๑๑
๓๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๑๑
๔๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลอนุสาวรียแบางเขน อําเภอบางเขน
จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๑
๔๑. พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
๔๒. พระราชบัญญัติสหกรณแ พ.ศ. ๒๕๑๑
๔๓. พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
๔๔. พระราชบัญญัติองคแการโทรศัพทแแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
๔๕. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๑
พ.ศ. ๒๕๑๑
๔๖. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๑๑
พ.ศ. ๒๕๑๑
๔๗. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๑๑
๔๘. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๑
พ.ศ. ๒๕๑๑
๔๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ไดมาตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยแอยางอื่น เพื่อตัดถนนเชื่อม
คมนาคมกรุงเทพพระมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ซึ่งไดประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๔๗๔ เฉพาะตอนที่ยังไมไดตัดถนนใหแกเจาของเดิม ทายาทหรือผูรับโอน
พ.ศ. ๒๕๑๑
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๕๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตําบลโพชนไก อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหแบุรี ของ
กรมชลประทาน ใหแกวัดชัณสูตร และที่วัด วัดชัณสูตรใหแกกรมชลประทาน พ.ศ.
๒๕๑๑
๕๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดเทวราชประดิษฐแ ตําบลเทวราช อําเภอไชโย
จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑
๕๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดปลดสัตวแ ตําบลบานแห อําเภอเมืองอางทอง
จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑
๕๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดลาดเป็ด ตําบลทาชาง อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑
๕๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดวงษแพาทยแ ตําบลราชสถิตยแ อําเภอไชโย
จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑
๕๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดสกุณาราม ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัด
อางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑
๕๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดกลาง ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑
๕๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเกาะ ตําบลอินทแประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑
๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดชองลม ตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑
๕๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดไทร และวัดกุฎีสูง ตําบลองครักษแ อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑
๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโบสถแ ตําบลสามงาม อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑
๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดไผขาด ตําบลบอแร อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๑
๖๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใตจากสํานักงานสภาการศึกษา
แหงชาติไปเป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ พ.ศ. ๒๕๑๑
๖๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไปเป็นของสํานัก
เลขาธิการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๑
๖๔. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกรมทะเบียนการคา กระทรวงเศรษฐการ
เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของกองประกันภัยไปเป็นของสํานักงานปลัดกระทรวง กระ
ทรวงเศรษฐการ พ.ศ. ๒๕๑๑
๖๕. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๑

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๑๑
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พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๑

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

กองกฎหมายไทย

๑๔๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติปูองกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสตแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติยศตํารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ ตําบลทามะกา อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลทับหลวง อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ ตําบลบางยี่ขัน อําเภอบางกอกนอย
จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษแเสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติใหสิทธิการตอเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๑
พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๒
พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดนอย ตําบลงิ้วราย อําเภออินทรแบุรี จังหวัด
สิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโบสถแ ตําบลยานซื่อ อําเภอเมืองอางทอง
จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
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๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดมหาดไทย ตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดกระดังงา และวัดประโชติการาม ตําบลบางกะบือ
อําเภอเมืองสิงหแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดกุฎี ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเกาชั่ง และวัดโคปูน ตําบลบานหมอ อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเจาบุญเกิด ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัด
อางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๓๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดทุงจันทรสมุทร ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณแ ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโบสถแราษฎรแศรัทธา ตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดปลาไหล ตําบลประศุก อําเภออินทรแบุรี จังหวัด
สิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโพธิ์ศรี ตําบลอินทรแบุรี อําเภออินทรแบุรี จังหวัด
สิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดศรีวิชัย ตําบลบานโสก อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณแ ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสุขเกษมธรรมิการาม ตําบลเทวราช อําเภอไชโย
จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนองตะโก ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรคแ ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๒
๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลหนองหลวง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ใหแกเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๑๒
๔๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ใหแกนายเต็ก ตีระสวัสดิ์ชัย พ.ศ. ๒๕๑๒

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๒
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พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตแ ซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงจังหวัด สายสงขลา – จะนะ นาทวี ในทองที่อําเภอเมืองสงขลา อําเภอจะนะ และอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายบานพังโคน –
บานหนองหิ้ง – บึงกาฬ ในทองที่อําเภอพรรณนานิคม อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร และอําเภอเซกา อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายบานหนองหิ้ง –
บานเซกา ในทองที่อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายระนอง – ตะกั่ว
ปุา ในทองที่อําเภอเมืองระนอง อําเภอกะเปอรแ จังหวัดระนอง และกิ่งอําเภอคุระบุรี
อําเภอตะกั่วปุา และอําเภอตะกั่วปุา จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายหนองคาย –
บึงกาฬ ในทองที่อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอโพนพิสัย และอําเภอบึงกาฬ จังหวัด
หนองคาย พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายอุดรธานี –
หนองคาย ในทองที่อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล ในทองที่
ตําบลมหาพฤฒาราม อําเภอบางรัก จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล ในทองที่
ตําบลเพชรบุรี อําเภอพญาไท จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๑๓
พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดภาษีซีเมนตแ ซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓
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๑๙. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑแน้ํามันซึ่งทําใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓
๒๐. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓
๒๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดปฐมพานิช ตําบลไผใหญ อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๓
๒๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดปฐมพานิช ตําบลสนามแจง อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๓
๒๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโลหแสุทธาวาส ตําบลตลาดหลวง อําเภอ
เมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๓

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชกําหนดภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชกําหนดภาษีซีเมนตแซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
พระราชกําหนดภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑแซึ่งทําในราชอาณาจักร
พระราชกําหนดสุรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๓
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พ.ศ. ๒๕๑๔
ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.

ประกาศพระบรมราชโองการใชกฎอัยการศึกในบางจังหวัด

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติกูเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติควบคุมแรดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของศูนยแพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศพระบรมราชโองการใหศาลทหารพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาบางอยางเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลเมืองเกา และตําบลหนองแหน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติเหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน
ในกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๑๔
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ประกาศ
๑.
๒.
๓.

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑ (คณะปฏิวัติซึ่งประกอบดวยทหารบก ทหารเรือ
ทหารอากาศ ตํารวจและพลเรือน ไดทําการยึดอํานาจปกครองประเทศ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒ (ประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งศาล
ทหาร อัยการศาลทหาร และจาศาลทหาร)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓ (ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
วุฒิสภา สภาผูแทน และคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง องคมนตรี และศาลดํารงตอไป ให
ปลัดกระทรวงรับผิดชอบงานในกระทรวง และปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอหัวหนาคณะ
ปฏิวัติ และใหขาราชการการเมืองบางตําแหนงคงดํารงตําแหนงตอไป)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔ (หามมั่วสุมชุมนุมในทางการเมือง ตั้งแต ๕ คนขึ้นไป)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕ (หามมิใหผูใดกักตุนสินคาหรือขึ้นราคาสินคา)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖ (ชี้แจงเหตุผลถึงความจําเป็นในการยึดอํานาจการ
ปกครองประเทศ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗ (นโยบายดานการตางประเทศ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ (อํานาจหนาที่ของหัวหนาคณะปฏิวัติหรือผูซึ่ง
หัวหนาคณะปฏิวัติมอบหมายในระหวางที่ยังไมมีผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙ (ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพุทธศักราช
๒๕๑๑ และใหพรรคการเมืองสิ้นสุดลง)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ (ใหใชงบประมาณประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๑๕)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ (แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒ (คดีที่มีขอหาวากระทําความผิดกฎหมายวาดวย
การปูองกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสตแใหอยูในอํานาจศาลทหาร)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓ (คดีที่หามอุทธรณแฎีกา)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔ (นโยบายและมาตรการในการดําเนินการพัฒนา
กิจการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเคราะหแ
ผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
หนาที่มนุษยธรรม)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ (การลงโทษผูใชรถยนตแ รถจักรยานยนตแ และเรือ
กลที่มีควัน หรือระดับเสียงอันเป็นอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือกอความเดือดรอน
รําคาญแกประชาชน)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗ (ควบคุมการสงและนําออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่ง
กระสอบและผากระสอบทุกชนิดที่ทอดวยเสนใยปอ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘ (ใหปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป็นผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบงานในกระทรวง ในอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีดวย)
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๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ (ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ
แตงตั้งสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลแทนการเลือกตั้ง)
๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนตแ พ.ศ. ๒๔๗๓
โดยการปรับปรุงภาษีใหม)
๒๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑ (สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
สิ้นพระชนมแ)
๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒ (โอนคณะเทคนิคการแพทยแ มหาวิทยาลัยมหิดล
เฉพาะสวนที่อยู ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ สภากาชาดไทยไปเป็นของคณะ
แพทยศาสตรแ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓ (กําหนดแนวทางหลวงที่จะสรางทางหลวงแผนดิน
สายรัชดาภิเษก ตอนตําบลวัดทาพระ ตําบลสามเสนนอก ทองที่อําเภอบางกอกใหญ
อําเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี และอําเภอยานนาวา อําเภอพระโขนง อําเภอปทุมวัน
อําเภอพญาไท อําเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร)
๒๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ (ใหรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเป็นหนึ่ง
จังหวัดเรียกวา นครหลวงกรุงเทพธนบุรี)
๒๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕ (ใหรวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนคร
ธนบุรีเป็นเทศบาลสําหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเรียกวาเทศบาลนครหลวง)
๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแซึ่งตั้งอยูริมคลองผดุงกรุง
เกษมทางดานทิศตะวันตก ในทองที่ตําบลปูอมปราบ อําเภอปูอมปราบศัตรูพาย นคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี ใหแกกระทรวงมหาดไทย)
๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ)
๒๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ (การบรรจุก฿าซ)
๒๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ (ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินจากธนาคาร
แหงประเทศไทยสําหรับซื้อขาวขายใหรัฐบาลตางประเทศ)
๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐ (กําหนดแนวทางหลวงที่จะสรางทางหลวงแผนดิน
สายพิจิตร – สากเหล็ก และที่จะสรางทางหลวงจังหวัด สายอุบลราชธานี – ตระการ
พืชผล สายโพนทอง – กุฉินารายนแ สายเขางู – เบิกไพร – บานโปุง สายตะกั่วปุา – กะ
ปง – พังงา และ สายปากพนัง – หัวไทร)
๓๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑ (ยกเลิกแนวทางหลวงตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓
แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดแนวทางหลวงที่จะสรางทางหลวงแผนดินสายธนบุรี –
สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – ปากทอ พ.ศ. ๒๕๐๘ เฉพาะตอนบางมด – ทาขาม ซึ่ง
อยูในทองที่อําเภอราษฎรแบูรณะและอําเภอบางขุนเทียน นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และ
กําหนดแนวใหมแทน)
๓๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒ (โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดโปุงแรด ตําบล
พลับพลา อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ใหแกนางสิน ฉิ่มกลีบ)
๓๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลโพธาราม
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ใหแกกระทรวงมหาดไทย)
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พ.ศ. ๒๕๑๕
รัฐธรรมนูญ
๑.

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๕

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.

พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๕
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกระทําการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๕๑๕

ประกาศ
๑.

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔ (ใหอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับ บัญญัติไว ใหเป็นอํานาจหนาที่ของสภาบริหาร
คณะปฏิวัต)ิ
๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕ (ใหความคุมครองในการดําเนินงานแกคณะมนตรี
ความรวมมือทางศุลกากร)
๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖ (คดีที่อยูในอํานาจศาลทหารที่จะพิจารณาพิพากษา
เพิ่มเติม)
๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๗ (ใหความคุมครองการดําเนินงานในประเทศไทย
ขององคแการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต)
๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๘ (กําหนดบริเวณที่จะทําการสํารวจเพื่อเวนคืนใน
ทองที่อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง)
๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๙ (การสํารวจเนื้อที่และพืชผลการเกษตรทั่ว
ราชอาณาจักร)
๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๐ (ใหโอนทรัพยแสิน หนี้สิน สิทธิ ความรับผิดและ
ธุรกิจในสวนที่เกี่ยวกับโครงการแมน้ําพุงและโครงการแมน้ําพอง ของการพลังงาน
แหงชาติ ใหแกการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย)
๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๑ (สมเด็จพระเจาเฟรเดริก ที่ ๙ พระมหากษัตริยแแหง
ประเทศเดนมารคแสวรรคต)
๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๒ (จัดตั้งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ
คณิตศาสตรแ และเทคโนโลยี่ใหมีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธแกันทุกระดับ
การศึกษา)
๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๓ (กําหนดแนวทางหลวงที่จะสรางทางหลวงแผนดิน
สายวังสะพุง – อุดรธานี สายอุบลราชธานี – ชองเม็ก สายบุรีรัมยแ – นางรอง สายแยก
พหลโยธิน – อุทัยธานี สายลําพูน – ปุาซาง บานโฮง – ลี้ – เถิน)
๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลทุงบัว และ
ตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม)
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๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ (กําหนดการปิดเปิดสถานโบวแลิ่ง สถานสเก็ต ราน
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๖ (กําหนดเวลาการขายสุรา และการดื่มสุรา)
๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๗ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.
๒๕๐๙)
๑๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๘ (ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน)
๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๐๗)
๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย)
๑๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๑ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน
สายนครสวรรคแ – เชียงราย และสายโชคชัย – สังขะ)
๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๒ (โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผนดิน ในทองที่ตําบลปากขาวสาร อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ใหแกเจา
ของเดิม ทายาท หรือผูรับโอน)
๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓ (กฎหมายวาดวยการกูเงินจากธนาคารระหวาง
ประเทศ)
๒๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๔ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลสองหอง
อําเภอพญาไท นครหลวงกรุงเทพธนบุรี)
๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๕ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลสามเสนใน
อําเภอบางเขน นครหลวงกรุงเทพธนบุรี)
๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๖ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลทาพระ
อําเภอบางกอกใหญ นครหลวงกรุงเทพธนบุรี)
๒๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๗ (แกไขเพิ่มเติมอัตราอากรขาเขาสําหรับสินคาบาง
ประเภทในภาค ๒ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓)
๒๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (ควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแหงสาธารณชน)
๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
๒๔๗๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๐ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลตลาดยอด
อําเภอพระนคร นครหลวงกรุงเทพธนบุรี)
๒๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๑ (แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการใหอํานาจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวางประเทศใหสมบูรณแยิ่งขึ้น)
๒๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๒ (ใหสิทธิ เอกสิทธิ และความคุมกัน แกศูนยแและ
เจาหนาที่ของศูนยแรวมมือทางเศรษฐกิจสําหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค)
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๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๓ (สมเด็จพระเจามเหนทรา ปิรแ ปิครัม ชารแ เทพ
พระมหากษัตริยแแหงเนปาล เสด็จสวรรคต)
๓๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๔ (เพิกถอนและกําหนดเขตรักษาพันธุแสัตวแปุาใหม)
๓๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๕ (ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน
ที่ราษฎรใชประโยชนแรวมกันในทองที่ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี)
๓๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๖ (โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินใน
ทองที่ตําบลถนนนครชัยศรี อําเภอดุสิต นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ใหแกองคแการ
อุตสาหกรรมปุาไม)
๓๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๗ (โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดสมณานัมบริหาร ตําบลสี่แยก
มหานาค อําเภอดุสิต นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ใหแกสํานักงานทรัพยแสินสวน
พระมหากษัตริยแ)
๓๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘ (กฎหมายวาดวยการควบคุมการจอดเรือในแมน้ํา
ลําคลอง)
๓๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๙ (ใหระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหวางเวลา
ประกาศใชกฎอัยการศึก)
๓๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๐ (จัดตั้งจังหวัดยโสธร)
๓๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๑ (เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลยโสธรเป็น
เทศบาลเมืองยโสธร)
๓๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๒ (กําหนดเขตศาลจังหวัดยโสธร)
๔๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๓ (กําหนดใหจังหวัดยโสธรอยูในเขตอํานาจของอธิบดี
ผูพิพากษาภาค ๓)
๔๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๔ (เปลี่ยนแปลงสํานักงานอัยการเขตใหม)
๔๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๕ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง)
๔๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๖ (แกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕)
๔๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๗ (ควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหมที่ตําบลนคร
ไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก)
๔๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๘ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปูองกันการกระทํา
อันเป็นคอมมิวนิสตแ พ.ศ. ๒๔๙๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๒)
๔๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๘)
๔๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘๐ (แบงสวนราชการกรมพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ)
๔๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘๑ (ตักเตือนผูบุกรุก ทําลายปุาสงวนแหงชาติและให
เจาพนักงานปุาไมเอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่มากยิ่งขึ้น)
๔๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘๒ (จัดตั้งนิคมสหกรณแในทองที่ อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร)
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๕๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘๓ (จัดตั้งนิคมสหกรณแในทองที่อําเภอเมืองลําปาง
อําเภอหางฉัตรและอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง)
๕๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘๔ (กําหนดบริเวณที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อเวนคืน
ในทองที่อําเภอเมืองสระบุรี อําเภอเสาไห อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และอําเภอ
ทาเรือ อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
๕๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘๕ (กําหนดบริเวณที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อเวนคืน
ในทองที่ตําบลบางกะปิ ตําบลหวยขวาง อําเภอพญาไท ตําบลคลองตัน อําเภอพระโขนง
และตําบลหัวหมาก อําเภอบางกะปิ นครหลวงกรุงเทพธนบุรี)
๕๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘๖ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลคลองตาคด
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี)
๕๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘๗ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลโกงธนู
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี)
๕๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘๘ (เวนคืนอสังหาริทรัพยแในทองที่ตําบลพยุหะคีรี
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรคแ)
๕๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘๙ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และในทองที่ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม)
๕๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๐ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลหัวสําโรง
อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา)
๕๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๑ (ปรับปรุงการแบงทองที่ของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ออกเป็นเขตเสียใหม)
๕๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๒ (กําหนดบริเวณซึ่งอยูในทองที่อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี เป็นเขตปลอดภัยในราชการทหารแหงกองทัพบก)
๖๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๓ (แกไขกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
จังหวัด เพื่อใหโอนพนักงานเทศบาลสามัญมาเป็นขาราชการสวนจังหวัดได)
๖๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๔ (แกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบพนักงาน
เทศบาล เพื่อใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจวางระเบียบการหักเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลไวเป็นเงินสะสม)
๖๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๕ (แกไขเพิ่มเติมการคํานวณรายได รายจาย และ
กําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินไดปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม พ.ศ.
๒๕๑๔
๖๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ (แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗)
๖๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๗ (จัดตั้งนิคมสหกรณแในทองที่อําเภออาวลึก จังหวัด
กระบี)่
๖๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๘ (จัดตั้งนิคมสหกรณแ ในทองที่ตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
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๖๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๙ (โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของกระทรวงการคลังอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลทุงมหาเมฆ อําเภอยานนาวา นครหลวง
กรุงเทพธนบุรี ใหแกสํานักงานอาคารสงเคราะหแ)
๖๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๐ (โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของกระทรวงการคลังอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลยานนาวา อําเภอยานนาวา นครหลวง
กรุงเทพธนบุรี ใหสํานักงานอาคารสงเคราะหแ)
๖๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๑ (ยกเวนภาษีการคาสําหรับกิจการโทรทัศนแของ
รัฐบาล)
๖๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๒ (จัดตั้งนิคมสหกรณแในทองที่อําเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎรแธานี)
๗๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ (กฎหมายวาดวยแรงงานและกฎหมายวาดวยการ
กําหนดวิธีระงับขอพิพาทแรงงาน)
๗๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๔ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่
๒๓) พ.ศ. ๒๕๑๓)
๗๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๕ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
๒๔๙๐ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
๗๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๖ (กําหนดแนวทางหลวงที่จะสรางทางหลวงจังหวัด
สายจอมทอง – ดอยอินทนนทแ และสายโชคชัย – ครบุรี ในทองที่อําเภอโชคชัยและคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา)
๗๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๗ (หามมิใหผูใดสงหรือนําเมล็ดปอทุกชนิดออกไป
นอกราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับอนุญาต)
๗๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๘ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๘)
๗๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๙ (ใหที่ดินบริเวณศาลาสันติธรรม ตําบลบางขุน
พรหม อําเภอพระนคร นครหลวงกรุงเทพธนบุรี พนจากการถูกเวนคืน)
๗๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกําหนดอํานาจ
กระทรวงการคลังในการค้ําประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐)
๗๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๑ (ควบคุมการรับขนสงในการเดินทางไปประกอบ
พีธีฮัจยแ ณ เมืองเมกกะ ประเทศอุซาดีอาระเบีย)
๗๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐)
๘๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๓ (ควบคุมการกอสรางอาคารในเขตสุขาภิบาล
พระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
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๘๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๔ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคแการ
สวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคแการสวนยาง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒)
๘๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๕ (กําหนดบริเวณที่ดินที่ประสงคแจะดําเนินการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลยานนาวา อําเภอยานนาวา นครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี)
๘๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปุาไม พุทธศักราช
๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓)
๘๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๗ (โอนการประปาภูเก็ต กองประปาภูมิภาค กรม
โยธาเทศบาลไปเป็นของเทศบาลเมืองภูเก็ต)
๘๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๘ (จัดตั้งคณะเภสัชศาสตรแและคณะ
ทันตแพทยศาสตรแขึ้นใหมในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
๘๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๙ (กําหนดวิชาที่จะใหปริญญาและอักษรยอใน
คณะเภสัชศาสตรแและคณะทันตแพทยแศาสตรแ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย)
๘๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๐ (กําหนดครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของ
ปริญญาทางเภสัชศาสตรแและทันตแพทยแศาสตรแ)
๘๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๑ (โอนคณะเภสัชศาสตรแและคณะทันต
แพทยศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นของคณะเภสัชศาสตรแและคณะทันตแพทยแ
ศาสตรแ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
๘๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๒ (กําหนดแนวทางหลวงที่จะสรางทางหลวง
แผนดินสายแยกทางหลวงแผนดิน สายจรัลสนิทวงศแ (แยกสะพานกรุงธนฯ) – บรรจบ
ทางหลวงแผนดิน สายธนบุรี – นครชัยศรี – ราชบุรี สายเขาทราย – สากเหล็ก – วังทอง
และที่จะสรางทางหลวงจังหวัด สายมัญจาคีรี – แกงคลอ สายแมสอด – อุมบาง – หนอง
ฉาง สายแมสอด – แมระมาด – ทาสองยาง สายแยกไปอนุสาวรียแสุนทรภู (แหลม
แมพิมพแ) สายตราด – แหลมศอก สายระงู – ปากบารา สายสตูล – ทาเรือเจะบิลัง สาย
นราธิวาส – สุไหงโก-ลก สายสุไหงโก-ลก – อําเภอแวง – เขตแดน)
๙๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๓ (กําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ)
๙๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๔ (กําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
๙๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๕ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อใหนําเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะมารวมเป็นเงินเดือน เดือน
สุดทาย สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ของขาราชการกลาโหม)
๙๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๖ (กําหนดบริเวณโดยรอบพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ
สนามบินเชียงใหม กองทัพอากาศ ในทองที่อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม)
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๙๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๗ (กําหนดบริเวณโดยรอบพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ
สนามบินอุบลราชธานี กองทัพอากาศในทองที่อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี)
๙๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๘ (กําหนดบริเวณโดยรอบพื้นที่อันเป็นที่ตั้ง
สนามบิน ประจวบคีรีขันธแ กองทัพอากาศ ในทองที่อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธแ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธแ)
๙๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๙ (กําหนดบริเวณโดยรอบพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ
สนามบินตาคลี กองทัพอากาศ ในทองที่อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคแ)
๙๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๙)
๙๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๑ (ใหเวนคืนอสังหาริมทรัพยแซึ่งตั้งอยูในทองที่ตําบล
สามเสนใน ตําบลหวยขวาง และตําบลบางกะปิ อําเภอพญาไท นครหลวงกรุงเทพธนบุรี
ใหแกกระทรวงมหาดไทย)
๙๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ (ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน
พุทธศักราช ๒๔๘๑ และบรรดาบทกฎหมาย และขอบังคับอื่นๆ และใหใชประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับนี้แทน)
๑๐๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๓ (ใหใชพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ. ๒๔๙๗ บังคับในจังหวัดยโสธร)
๑๐๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๔ (โอนหมูบานหมูที่ ๑ ตําบลพวงพรมคร กิ่งอําเภอ
เคียนซา อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรแธานีไปขึ้นตําบลอิปัน อําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎรแธานี)
๑๐๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๕ (โอนหมูบานหมูที่ ๑๐ ตําบลหนองแก อําเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปขึ้นตําบลหนองโดน กิ่งอําเภอหนองโดน อําเภอบาน
หมอ จังหวัดสระบุรี)
๑๐๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๖ (โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดมกุฎกษัตริยาราม
ตําบลนางเลิ้ง อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ใหแกกระทรวงการคลัง)
๑๐๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๗ (โอนหมูบานหมูที่ ๑๐ ตําบลควน อําเภอปง
จังหวัดเชียงราย ไปขึ้นตําบลปุาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน และทองที่ตําบลยอด
อําเภอปง จังหวัดเชียงราย ไปขึ้นตําบลยอด อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน)
๑๐๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๘ (กําหนดทางหลวงจังหวัด สายลาดหลุมแกว –
บางเลน สายบานสุมเสา – บานดุง – บานกุดเรือคํา และสายจะนะ – ปากน้ําเทพา –
หนองจิก)
๑๐๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๙ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลหัวตะพาน
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน)
๑๐๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณแ พ.ศ.
๒๕๑๑ ใหมีบทบัญญัติวาดวยการจัดตั้งกลุมเกษตรกรขึ้น)
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๑๐๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๑ (กําหนดหลักเกณฑแและวิธีการวาดวยการจัดตั้ง
กลุมเกษตรกรขึ้น)
๑๐๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๒ (กําหนดบริเวณที่ดินปุาน้ําหนาว ในทองที่ตําบล
บานโคก อําเภอเมืองเพชรบูรณแ ตําบลบานกลาง ตําบลบานติ้ว ตําบลบานไร อําเภอ
หลมสัก ตําบลน้ําหนาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณแ และตําบลหวยยาง อําเภอ
คอนสาน จังหวัดชัยภูมิ ใหเป็นอุทยานแหงชาติ)
๑๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๓ (เปลี่ยนแปลงคาเสมอภาคของบาทเทียบกับ
ดอลลารแสหรัฐอเมริกา)
๑๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๔ (ยกเลิกพระราชบัญญัติชื่อถิ่นกําเนิดเหลาองุน
โปรตุเกส พุทธศักราช ๒๔๘๑)
๑๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๕ (ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินใน
ทองที่ตําบลภูสิงหแ อําเภอสหัสขันธแ จังหวัดกาฬสินธุแ)
๑๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๖ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕)
๑๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๗ (โอนที่ธรณีสงฆแ วัดอภิสิทธาราม ตําบลตลาด
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ใหแกการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย)
๑๑๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๘ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการ
ธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทาย (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๑๒)
๑๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๖)
๑๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๐ (กําหนดบริเวณที่ดินปุาคลองนาคา ในทองที่ตําบล
นาคา ตําบลเชียวเหลียง ตําบลบางหิน ตําบลบานนา และตําบลคําพวน อําเภอกะเปอรแ
จังหวัดระนอง เป็นเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา)
๑๑๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๑ (จัดตั้งนิคมสหกรณแ ในทองที่กิ่งอําเภอดอนตาล
และอําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม)
๑๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๒ (จัดตั้งนิคมสหกรณแ ในทองที่อําเภอกบินทรแบุรี
และอําเภอสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี)
๑๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๓ (จัดตั้งนิคมสหกรณแในทองที่อําเภอสระแกว
จังหวัดปราจีนบุรี)
๑๒๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๔ (กําหนดบริเวณที่ดินปุาภูเขียว ในทองที่ตําบลหวย
ยาง อําเภอคอนสาน ตําบลบานยาง ตําบลหนองขา ตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตร
สมบูรณแ และตําบลหนองบัวแดง ตําบลนางแดด อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็น
เขตรักษาพันธุแสัตวแปุา)
๑๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๕ (แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร)
๑๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๖ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. ๒๕๐๘)
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๑๒๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๗ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓)
๑๒๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๘ (แบงทองที่ของการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ออกเป็นเขตใหม)
๑๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๙ (โอนตําบลลาดคาง อําเภอทาลี่ ไปขึ้นกับกิ่ง
อําเภอภูเรือ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย)
๑๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๐ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแซึ่งตั้งอยูในทองที่ตําบล
มักกะสัน อําเภอพญาไท นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ใหแกกระทรวงมหาดไทย)
๑๒๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๑ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม
พ.ศ. ๒๕๐๙)
๑๒๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๒ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑)
๑๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๓ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและ
เยาวชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖)
๑๓๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๔ (จัดตั้งคณะนิติศาสตรแเพิ่มขึ้นในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)
๑๓๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๕ (กําหนดวิชาที่จะใหปริญญาและอักษรยอในคณะ
นิติศาสตรแในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
๑๓๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๖ (กําหนดบริเวณที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อ
เวนคืนในทองที่ตําบลสุรศักดิ์และตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใหแกการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย)
๑๓๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๗ (แบงทองที่ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ออกเป็นเขต)
๑๓๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๘ (ควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม ที่ตําบลบาน
แพง อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม)
๑๓๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๙ (เวนคืนที่ดินในทองที่ตําบลบางรัก อําเภอบางรัก
ตําบลยานนาวา อําเภอยานนาวา ตําบลคลองสาน ตําบลคลองตนไทร ตําบลบางลําพู
ลาง อําเภอคลองสาน ตําบลบางยี่เรือ ตําบลบุคคโล อําเภอธนบุรี นครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี เพื่อขยายทางหลวง)
๑๓๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๐ (แบงสวนราชการกรมธนารักษแกระทรวงการคลัง
ใหม)
๑๓๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๑ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พุทธศักราช ๒๔๖๖)
๑๓๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๒ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๔ ลง
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕)
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๑๔๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๓ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลหัวหมาก
อําเภอบางกะปิ นครหลวง กรุงเทพธนบุรี ใหแกกระทรวงมหาดไทยเพื่อสรางทางหลวง
เทศบาล)
๑๔๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๔ (กําหนดแนวทางหลวงที่จะสรางทางหลวง
แผนดิน สายกําแพงเพชร-สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-แพร-นาน ตอนเดนชัย-รองกวาง )
๑๔๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๕ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓)
๑๔๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๖ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๘๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗)
๑๔๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๗ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๐๘)
๑๔๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๘ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ พ .ศ. ๒๔๙๕)
๑๔๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๐๙)
๑๔๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ พ .ศ. ๒๕๑๑)
๑๔๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๑ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑)
๑๔๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๒ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ พ .ศ. ๒๕๑๑)
๑๕๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๓ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๑๒)
๑๕๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๔ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ .ศ. ๒๕๑๒)
๑๕๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๕ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔)
๑๕๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๖ (อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา
สมเด็จพระวันรัต (ปุุน ปุณณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระ
อารามหลวง ขึ้นดํารงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มาใหทราบทั่ว
กัน)
๑๕๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๗ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคแการ
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๐๓)
๑๕๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๘ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลรองเมือง
อําเภอปทุมวัน นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ใหแกกระทรวงมหาดไทย)
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๑๕๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ .ศ. ๒๕๐๔ เพิ่มเติม)
๑๕๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๐ (ใหมีการสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรทั่ว
ราชอาณาจักร ตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ .ศ. ๒๔๙๙)
๑๕๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๑ (ใหโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดบอโพง ตําบลศาลามีชัย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหแกการไฟฟูาฝุายผลิตแหง
ประเทศไทย)
๑๕๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙)
๑๖๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๓ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ซึ่งตั้งอยูในทองที่ตําบล
บางคอแหลม ตําบลบางโคล ตําบลบางโพงพาง ตําบลชองนนทรี อําเภอยานนาวาและ
ตําบลคลองเตย อําเภอพระโขนง ใหแกกระทรวงมหาดไทย เพื่อสรางทางหลวงเทศบาล )
๑๖๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๔ (โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินใน
ทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ใหแกนายไพบูลยแ วงศแสละ
เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดินกัน)
๑๖๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๕ (กําหนดเขตที่ดินบริเวณที่จะสํารวจเพื่อเวนคืนใน
ทองที่ตําบลทาลอ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี )
๑๖๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๖ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอัน
เกิดจากการใชเช็ค พ .ศ. ๒๔๙๗)
๑๖๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๗ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๑๒)
๑๖๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๘ (เปลี่ยนแปลงเขตอําเภอนาเชือก อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย และกิ่งอําเภอนาดูน อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม )
๑๖๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๙ (ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจควบคุมผูตองหา
กระทําความผิดตอพระราชบัญญัติปูองกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสตแ พ.ศ. ๒๔๙๕)
๑๖๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๐ (กําหนดใหปุาเขาสอยดาว ในทองที่ตําบล
ทรายขาว ตําบลทับไพร อําเภอปุาน้ํารอน ตําบลตะเคียนทอง ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม
และตําบลแกงหางแมว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เป็นเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา )
๑๖๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๑ (กําหนดใหปุาหวยเขาแขง ในทองที่ตําบลแมละ
มุง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก และตําบลลานสัก ตําบลคอกควาย และตําบลแกน
มะกรูด อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี เป็นเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา )
๑๖๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๒ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ใหแกกระทรวงสาธารณสุข )
๑๗๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๐๓)
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๑๗๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๔ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตวแ พ.ศ. ๒๕๐๖)
๑๗๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๕ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาพยนตรแ
พระพุทธศักราช ๒๔๗๓)
๑๗๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๖ (แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรภาษีเงินได ภาษี
การคา และอากรแสตมป)
๑๗๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๗ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๐๗)
๑๗๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๘ (แบงสวนราชการกรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง)
๑๗๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙)
๑๗๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๐ (ยกเวนภาษีการคาสําหรับการขายสินคาที่กําหนด
ไวโดยยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๑๒)
๑๗๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๑ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลเมาะมาวี
อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ใหแกกรมชลประทาน )
๑๗๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๒ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลหนองคาง
พลูและตําบลหลักสอง อําเภอหนองแขม นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ใหแกกรม
ชลประทาน)
๑๘๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๓ (โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินใน
ทองที่ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ใหแกนายอุน ณ ระนอง เป็นการ
แลกเปลี่ยนที่ดินกัน)
๑๘๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๔ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอด
ยานยนตรแในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ .ศ. ๒๕๐๓)
๑๘๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๕ (สงเสริมพาณิชยนาวีไทย ในการขนสงสินคาทาง
ทะเล)
๑๘๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ (ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม)
๑๘๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๗ (โอนอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยแสิน หนี้
ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณของกระทรวงทบวงกรมเดิมไปเป็นของกระทรวง
ทบวงกรมซึ่งไดปรับปรุงใหม)
๑๘๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ (ระเบียบบริหารราชการแผนดิน)
๑๘๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗)
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๑๘๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๐ (งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๑๖)
๑๘๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๑ (กําหนดวิชาที่จะใหปริญญาและอักษรยอในคณะ
เศรษฐศาสตรแ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย )
๑๘๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๒ (กําหนดแนวทางหลวงที่จะสรางทางหลวง
แผนดินสายออมเมืองอุดรธานี และที่จะสรางทางหลวงจังหวัด สายสําโรง-บางพลี-บาง
บอ-คลองดานและสายชัยภูมิ-แกงคลอ-ภูเขียว )
๑๙๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๓ (กําหนดบริเวณที่ดินปุาดอยอินทนนทแ ในทองที่
ตําบลบานหลวง ตําบลสบเดี๊ยะ ตําบลสองแคว ตําบลยางคราม อําเภอจอมทอง ตําบล
แมศึก ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม และตําบลทุงปี้ ตําบลแมวิน อําเภอสันปุาตอง
จังหวัดเชียงใหม ใหเป็นอุทยานแหงชาติ )
๑๙๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๔ (เทศพาณิชยแซึ่งเทศบาลดําเนินการโดยไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย)
๑๙๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๕ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวง
แผนดินสายธนบุรี-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-ปากทอและทางสายแยกเขาจังหวัด
สมุทรสงคราม)
๑๙๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗)
๑๙๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๗ (กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม)
๑๙๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๘ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวแปุา พ.ศ. ๒๕๐๓)
๑๙๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๙ (แกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๑๗ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕)
๑๙๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๐ (กําหนดคาเสมอภาคของบาท )
๑๙๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๑ (แบงทองที่ของกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง
ออกเป็นเขต)
๑๙๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๒ (กําหนดวิธีการปันภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตแ
และลอเลื่อนใหแกเทศบาล สุขาภิบาลและองคแการบริหารสวนจังหวัด )
๒๐๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๓ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๑๐)
๒๐๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๔ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙)
๒๐๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๕ (โอนที่ดินในทองที่ตําบลถนนนครไชยศรี อําเภอ
ดุสิต นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ใหแกบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนที่ดินกัน)
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๒๐๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๖ (กําหนดบริเวณที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อเวนคืน
ในทองที่กิ่งอําเภอกุดจับและกิ่งอําเภอหนองวัวซอ อําเภอเมืองอุดรธานี และอําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี)
๒๐๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๗ (โอนทรัพยแสิน หนี้สิน ความรับผิดและธุรกิจ
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับโครงการลําโดมนอยของสํานักงานพลังงานแหงชาติ ใหแกการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย )
๒๐๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๘ (โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินใน
ทองที่ตําบลหนองหลวง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ใหแก จอมพล ถนอม กิตติขจร )
๒๐๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๙ (กําหนดมาตรการสงเสริมและควบคุมการผลิต
การจําหนายน้ําแข็งใหถูกสุขลักษณะ อนามัย มีปริมาณใหเพียงพอกับความตองการ )
๒๐๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
๒๕๑๒)
๒๐๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๑ (ยกเวนการเก็บเงินอากรทุกประเภทเกี่ยวกับการ
ทําการประมง ในทองที่จังหวัดกาฬสินธุแและจังหวัดยโสธร )
๒๐๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๒ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๑๑)
๒๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๓ (ใหเจาหนาที่เวนคืนอสังหาริมทรัพยแตามคําสั่ง
ของหัวหนาคณะปฏิวัติที่ ๑๒/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๕ มีอํานาจที่จะเขา
ครอบครองและใชที่ดินที่ไดเวนคืนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๑๕ ไดกอนชําระเงินคาทดแทน)
๒๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๔ (กําหนดบริเวณที่ดินปุาภูพาน ในทองที่ตําบลนา
ใน ตําบลบานไร ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณานิคม ตําบลโคกภู ตําบลนามอง อําเภอ
กุดบาก และตําบลหวยยาง ตําบลพังขวาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และ
ตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุแ เป็นอุทยานแหงชาติ )
๒๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๕ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต)
๒๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๖ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอพรหม
พิรามและอําเภอวัดโบสถแ จังหวัดพิษณุโลก )
๒๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๗ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณแ พ.ศ.
๒๕๑๑)
๒๑๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๘ (ยกเวนภาษีการคาแกกิจการของการประปา
นครหลวง)
๒๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๙ (โอนหมูบานหมูที่ ๗ (บานนางคํา) ตําบล
ทองเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปขึ้นตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎรแธานี)
๒๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๐ (กําหนดปริญญา ชั้นของปริญญา และอักษรยอ
สําหรับปริญญาของมหาวิทยาลัยขอนแกน)
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๒๑๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๑ (โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ใน
ทองที่ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแ ใหแกสํานักงานทรัพยแสินสวน
พระมหากษัตริย)แ
๒๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๒ (แกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๔๕ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เกี่ยวกับกําหนดเวลาควบคุมการขายอาหารและ
เครื่องดื่ม)
๒๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ (ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑแ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑแ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๔ ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๖ วันที่ ๑๗ มกราคม พ .ศ. ๒๕๑๕ กําหนดเวลาของสถานที่
ขายสุราขึ้นใหม และกําหนดโทษผูฝุาฝืน )
๒๒๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๔ (ยกเวนการลงโทษแกทหารกองประจําการหนี
ราชการไปจากหนวยทหาร)
๒๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๕ (จัดตั้งนิคมสหกรณแในทองที่อําเภอแมระมาดและ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก)
๒๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖ (แบงสวนราชการสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีใหม)
๒๒๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๗ (แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ)
๒๒๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๘ (แบงสวนราชการสํานักงานปลัดทบวง
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ)
๒๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๙ (แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง)
๒๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๐ (แบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง)
๒๒๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๑ (แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณแ)
๒๒๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๒ (แบงสวนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณแ)
๒๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๓ (แบงสวนราชการกรมสงเสริมสหกรณแ กระทรวง
เกษตรและสหกรณแ)
๒๓๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๔ (แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง)
๒๓๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๕ (แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิชยแ)
๒๓๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๖ (แบงสวนราชการกรมการคาตางประเทศ
กระทรวงพาณิชยแ)
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๒๓๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๗ (แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ)
๒๓๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๘ (แบงสวนราชการกรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ)
๒๓๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๖๙ (แบงสวนราชการกรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ)
๒๓๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗๐ (แบงสวนราชการกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ)
๒๓๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗๑ (แบงสวนราชการกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ)
๒๓๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗๒ (แบงสวนราชการกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ)
๒๔๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗๓ (แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
๒๔๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗๔ (แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข)
๒๔๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗๕ (แบงสวนราชการกรมสงเสริมสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข)
๒๔๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗๖ (แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม)
๒๔๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗๗ (แบงสวนราชการกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม)
๒๔๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗๘ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๐๓)
๒๔๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ.
๒๕๑๕)
๒๔๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๕๙๓)
๒๔๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ (กําหนดหลักเกณฑแการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว)
๒๔๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๒ (แบงสวนราชการกรมปุาไม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณแ)
๒๕๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๓ (แบงทองที่ของกรมปุาไม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณแ ออกเป็นเขต)
๒๕๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๔ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองคแการโทรศัพทแ
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗)
๒๕๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๕ (กฎหมายการบัญชี)
๒๕๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ (ควบคุมการจัดสรรที่ดินของเอกชน)
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๒๕๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๗ (ควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะหแ)
๒๕๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๘ (ใหผูอยูในที่ดินของกระทรวงกลาโหมในทองที่
ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รื้อถอนสิ่งปลูกสรางและออกจากที่ดิน)
๒๕๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๙ (ใหเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ ตําบลวัด
โบสถแ และตําบลโคกเพลาะ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี)
๒๕๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ (จัดตั้งการทางพิเศษแหงประเทศไทย)
๒๕๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๑ (แบงสวนราชการกรมการแพทยแและอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข)
๒๕๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๒ (กําหนดบริเวณที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อ
เวนคืนในทองที่ตําบลบานกลาง ตําบลสวนพริกไทย และตําบลบานกระแซง อําเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี)
๒๖๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๓ (ใหใชพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ใน
ทองที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร จังหวัด
สงขลา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี)
๒๖๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ (กําหนดวิธีการใหการสงเคราะหแและคุมครอง
เด็ก)
๒๖๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ (กฎหมายทางหลวง)
๒๖๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ (โอนตําบลหนองบัวใต อําเภอโพนสัง จังหวัด
อุดรธานี ไปขึ้นอําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี)
๒๖๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๗ (แบงสวนราชการสํานักราชเลขาธิการ)
๒๖๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๘ (โอนงบประมาณรายจายประเภทเงินเดือนและ
คาจาง ไปเป็นของสวนราชการตางๆ )
๒๖๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตุลาการ พ.ศ.
๒๔๙๗)
๒๖๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗)
๒๖๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๑ (แกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ เกี่ยวกับอํานาจของศาลทหาร)
๒๖๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๒ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘)
๒๗๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.
๒๔๕๗)
๒๗๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๔ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษแเสรี
ชน พ.ศ. ๒๕๑๒)
๒๗๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๕ (กฎหมายเหรียญสนองเสรีชน)
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๒๗๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๖ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๑๔)
๒๗๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๗ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลทาอิฐ
อําเภอเมืองอุตรดิตถแ จังหวัดอุตรดิตถแ ใหแกกระทรวงมหาดไทย)
๒๗๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๘ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔)
๒๗๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๙ (ถอนสภาพเขตหวงหามที่ดิน ในทองที่ตําบล
หวยรวม อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๔๘๖)
๒๗๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๐ (กําหนดอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด)
๒๗๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๑ (ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในทองที่ตําบลบางปูใหม ตําบลทายบาน และตําบลแพรกษา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ)
๒๗๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๒ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางสะพานลอยที่สี่
แยกสุทธิสาร นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และทางหลวงจังหวัดสายออมเมืองอุทัยธานี)
๒๘๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๓ (กําหนดแนวทางหลวงที่จะสรางทางหลวงจังหวัด
สายบานเพชร – บําเหน็จณรงคแ สายอากาศอํานวย – ศรีสงคราม สายออมเมือง
บุรีรัมยแ)
๒๘๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๔ (ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผนดินที่ราษฎรใชประโยชนแรวมกันในทองที่ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี)
๒๘๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๕ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๐๗)
๒๘๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๖ (กฎหมายการเคหะแหงชาติ)
๒๘๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๗ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอาคาร
สงเคราะหแ พ.ศ. ๒๔๙๖)
๒๘๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๘ (กฎหมายเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธี
สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร)
๒๘๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๙ (แบงสวนราชการกระทรวงมหาดไทย)
๒๘๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๒)
๒๘๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๑ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐)
๒๘๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๒ (กําหนดหลักเกณฑแและขอบเขตการทํางานของ
คนตางดาวเพื่อชวยคุมครองใหคนไทยไดมีงานทํา)
๒๙๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๓ (คําสั่งของหัวหนาคณะปฏิวัติที่ลงโทษผูกระทําผิด
ทางอาญาเป็นคําสั่งในทางตุลาการสมควรใหมีผลเชนเดียวกับคําพิพากษาของศาล)
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๒๙๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๔ (กฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่และการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการ)
๒๙๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๕ (แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการตรวจ
และติดตามผลการปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี)
๒๙๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ (แกไขปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารของตําบล)
๒๙๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๗ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๗, พระราชบัญญัติรายไดสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๘, พระราชกฤษฎีการายได
จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
๒๔๙๘)
๒๙๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๘ (ใหผูไดรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดรับการลดหรืองดอากรขาเขาและภาษีการคาสําหรับของที่
นําเขา)
๒๙๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.
๒๔๖๙)
๒๙๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๐ (ใหคณะกรรมการสอบสวนกรณีทุจริตในการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และอนุกรรมการมีอํานาจ
หนาที่สืบเนื่องตอไป)
๒๙๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๑ (ใหผูลงทุนหรือรวมทุนกับกรมการพลังงานทหาร
กระทรวงกลาโหม เพื่อทําการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในบริเวณพื้นที่ซึ่งกรมการ
พลังงานทหาร ไดรับมอบหมายใหดําเนินการไดรับประโยชนแ สิทธิ ตลอดจนมีหนาที่
เชนเดียวกับผูที่ไดรับสัมปทานตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔)
๒๙๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๒ (การแบงสวนราชการสํานักนโยบายและแผน
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย)
๓๐๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓ (แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา)
๓๐๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ (แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน)
๓๐๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ (ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
นครหลวงแหงประเทศไทย)
๓๐๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖)
๓๐๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ (สัญชาติของบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดย
บิดาหรือมารดาเป็นคนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมชอบดวยกฎหมาย
วาดายคนเขาเมือง หรือบิดามารดาเป็นคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรไทยไดรับ
อนุญาตใหเขามาอยูเพียงชั่วคราว หรือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย)
๓๐๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๘ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓)
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๓๐๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๙ (จัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)
๓๐๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๐๙)
๓๐๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๑ (ใหบริเวณที่ดินปุาลุมน้ําปาย ในทองที่ตําบล
ปางมะผา ตําบลหวยผา ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน ตําบลแมนาเติง ตําบล
เวียงใต และตําบลทุงยาว อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เป็นเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา)
๓๐๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๒ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่ อําเภอรอน
พิบูลยแ จังหวัดนครศรีธรรมราช)
๓๑๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๓ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช)
๓๑๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๔ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอพิมาย
และอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา)
๓๑๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๕ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร)
๓๑๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๖ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอน้ําพอง
จังหวัดขอนแกน)
๓๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๗ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอโนนสัง
จังหวัดอุดรธานี)
๓๑๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๘ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่กิ่งอําเภอควน
กาหลง อําเภอเมืองสตูล และกิ่งอําเภอทุงหวา อําเภอละงู จังหวัดสตูล)
๓๑๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๙ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอเมือง
กาฬสินธุแ และอําเภอสหัสขันธุแ จังหวัดกาฬสินธุแ)
๓๑๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๐ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอเมือง
อุตรดิตถแ และอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถแ)
๓๑๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๑ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา)
๓๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๒ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอวาริชภูมิ
และอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร)
๓๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๓ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวง
แผนดินสายบางแพ – ดําเนินสะดวก – สมุทรสงคราม ในทองที่อําเภออัมพวา และ
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ใหแกกรมทางหลวง)
๓๒๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๔ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร)
๓๒๒. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๕ (จัดตั้งนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา)
๓๒๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๖ (เวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลหอยโขง
และตําบลทุงลาน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ใหแกกระทรวงกลาโหม)
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๓๒๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๗ (เพิกถอนพื้นที่บางสวนออกจากเขตอุทยาน
แหงชาติและใหบริเวณที่ดินปุาทุงแสลงหลวง ในทองที่ตําบลวังนกแอน ตําบลชมพู
ตําบลบานมุง อําเภอวังทอง ตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ
ตําบลทาพลู อําเภอเมืองเพชรบูรณแ ตําบลวังโปุง อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ เป็น
อุทยานแหงชาติ)
๓๒๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๘ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗)
๓๒๖. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๙ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝุายตุลาการ พ.ศ. ๒๔๙๗)
๓๒๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๐ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝุายอัยการ พ.ศ. ๒๕๐๓)
๓๒๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๑ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตรา
เงินเดือน กําหนดคุณสมบัติ พื้นความรู วิธีคัดเลือก วิธีสอบคัดเลือก การบรรจุ การ
เลื่อนเงินเดือน การแตงตั้ง การออกจากราชการของขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๐๐)
๓๒๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๒ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ในสวนที่เกี่ยวกับเงินเดือนของขาราชการการเมือง)
๓๓๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๓ (แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๐๓)
๓๓๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ (แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗)
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พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรแบนทางหลวงและสะพาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซึ่งกระทํา
ความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติภาษีไมขีดไฟซึ่งทําในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติเรื่องราวรองทุกขแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่แขวงสุรวงศแและแขวงสีลม เขตบางรัก
และแขวงยานนาวา แขวงทุงมหาเมฆ แขวงทุงวัดดอน และแขวงชองนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th

กองกฎหมายไทย

๑๗๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ และ
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๑๖
๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงจังหวัด สายยางตลาด – โพน
ทอง เสลภูมิ ในทองที่อําเภอยางตลาด อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุแ และอําเภอ
โพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๑๖
๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายกําแพงเพชร –
สุโขทัย ในทองที่อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๑๖
๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายนครราชสีมา –
โชคชัย – นางรอง – กันทรลักษแ – เดชอุดม – อุบลราชธานี ตอนสังขะ – เดชอุดม
ในทองที่อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทรแ อําเภอขุขันธแ อําเภอขุนหาญ อําเภอกันทรลักษแ
จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๖
๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายปากเกร็ด –
หลักสี่ – มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม – กบินทรแบุรี –นครราชสีมา ตอนมีนบุรี –
ฉะเชิงเทรา ในทองที่เขตมีนบุรี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และอําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๑๖
๓๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล ในทองที่
แขวงศาลเจาพอเสือ แขวงบวรนิเวศ และแขวงเสาชิงชา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๖
๓๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล ในทองที่
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๖
๓๕. พระราชบัญญัติสงเคราะหแผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖
๓๖. พระราชบัญญัติสงเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดชัยสงคราม ตําบลลาดหลวง อําเภอเมือง
อางทอง จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖
๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดโบสถแ ตําบลบางกระทุม อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖
๓๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดใบบัว ตําบลบางกระทุม อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖
๔๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดอัมพวา ตําบลบางหลวงโดด อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๖
๔๑. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรีเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมเยาวชนแหงชาติ ไปเป็นของสํานักงาน
เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖
๔๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลสะเตงนอก
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ใหแก นายจองเกาะหิ้น แซจอง พ.ศ. ๒๕๑๖
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๔๓. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแวัดตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง ใหแกนายจัด ฤทธิเดช พ.ศ. ๒๕๑๖

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑแน้ํามันซึ่งทําใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนตแ พุทธศักราช ๒๔๗๓ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนตแ พุทธศักราช ๒๔๗๓ พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชกําหนดแกไขและปูองกันภาวะการณแขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๑๖
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พ.ศ. ๒๕๑๗
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗

ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.

ประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในบางจังหวัด

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหแเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหแ พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗
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๑๙. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๐. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๑. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๒. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๓. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขและปูองกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๔. พระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๕. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๘
๒๗. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗
พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๙. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๐. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๑. พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๒. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๓. พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพทแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๔. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๕. พระราชบัญญัติปูองกันการคากําไรเกินควร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๖. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๗. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๘. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๙. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗
๔๐. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗
๔๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
๔๒. พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิวัติ ที่ ๓๖/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๒
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗
๔๓. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗
๔๔. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗
๔๕. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗
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๔๖. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๗
๔๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗
๔๘. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗
๔๙. พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
๕๐. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗
๕๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗
๕๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๗
๕๓. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
๕๔. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
๕๕. พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
๕๖. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
๕๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลโพนางดําตก อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๑๗
๕๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลลําพาน อําเภอเมืองกาฬสินธุแ
จังหวัดกาฬสินธุแ พ.ศ. ๒๕๑๗
๕๙. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
๖๐. พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
๖๑. พระราชบัญญัติองคแการโทรศัพทแแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗
๖๒. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗
๖๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของสํานักงานเยาวชนแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
ไปเป็นของสํานักงานสงเสริมเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๗
๖๔. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๑๗
๖๕. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๑๗
๖๖. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๗
๖๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๑๗
๖๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่แขวงทุงมหาเมฆ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ใหแกการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๖๙. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแวัดศรีดอก ตําบลหัวฝาย อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ใหแก
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๗
๗๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดประสาท ตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหแบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๑๗
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๗๑. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยแสิน หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงิน
งบประมาณของกรมการแพทยแและอนามัย และกรมสงเสริมสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข ไปเป็นของสํานักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทยแ กรมควบคุมโรคติดตอ
กรมอนามัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๑๗

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๑๗
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พ.ศ. ๒๕๑๘
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๑๘

ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.

ประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในบางจังหวัด

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหแการทําสวนยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑแเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติการคากับประเทศที่ประกอบการคาโดยรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมและฝึกอาชีพบุคคลบางประเภท
พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๗
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th

กองกฎหมายไทย
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.

๑๘๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการฝุายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหนงและประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝุายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติปุาไม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติพันธุแพืช พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายวาดวยการหามนําเขาและจําหนายและการผอนผันให
จําหนายซึ่งสินคาที่ผลิตหรือมีกําเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธแ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติวาดวยการอบรมและฝึกอาชีพบุคคลบางประเภท พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางและขยายทางหลวงแผนดิน สายบาน
ไผมหาสารคาม – รอยเอ็ด – อุบลราชธานี ในทองที่อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
อําเภอบรบือ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองรอยเอ็ด อําเภอ
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๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.

๑๘๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ธวัชบุรีและอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอเมืองยโสธร อําเภอคําเขื่อนแกว
จังหวัดยโสธร และอําเภอเขื่องใน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๑๘
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติหมูบานอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๑๘

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดแกไขและปูองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๑๘
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๑๘๒
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พ.ศ. ๒๕๑๙
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการค้ําประกัน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติกูเงินเพื่อการปูองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายนพ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขและปูองกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกระทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๖
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙
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๒๐. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙
๒๑. พระราชบัญญัติผูอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙
๒๒. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการคากับประเทศที่ประกอบการคาโดยรัฐ
พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๙
๒๓. พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหวางเวลาประกาศใชกฎอัยการศึก
ตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙
๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๙
๒๖. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๙
๒๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙
๒๘. พระราชบัญญัติวาดวยการดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองบางตําแหนง พ.ศ. ๒๕๑๙
๒๙. พระราชบัญญัติวาดวยการปฏิบัติตออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๑๙
๓๐. พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ ที่ได
ตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๑๙
๓๑. พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙
๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดมกุฎกษัตริยาราม แขวงบางขุนพรหม
กรุงเทพมหานคร ใหแกกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๑๙
๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของสํานักงานสงเสริมเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ
ไปเป็นสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๙

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๑๙
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พ.ศ. ๒๕๒๐
รัฐธรรมนูญ
๑.

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด แกไขและปูองกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพงธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดิน เมื่อวันที่
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกระทําการอันเป็นความผิดตอความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักรระหวาง วันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ.
๒๕๒๐
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติราชทัณฑแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติวิศวกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลทาน้ําออย อําเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรคแ พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงจังหวัดสายนาน – ปัว –
ทุงชาง – งอบ – ปอน – บานน้ําเลียง –สบปืน – หวยโกเน – เขตแดนเชียงเงินตอนนาน –
ปัว ในทองที่อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงแผนดินสายกรุงเทพฯ –
ตราด ตอนบางละมุง – ระยอง ในทองที่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอําเภอบาน
คาย อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงแผนดินสายพระประแดง –
สําโรง – บางปะอิน - อยุธยา – สิงหแบุรี – ชัยนาท – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข
๑ (พยุหะคีรี) ตอนอําเภอเมืองชัยนาท – พยุหะคีรี ในทองที่อําเภอเมืองชัยนาท อําเภอ
มโนรมยแ จังหวัดชัยนาท และอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรคแ และสายกรุงเทพฯ –
วังนอย – สระบุรี – โคกสําโรง – ลพบุรี – ชัยนาท – นครสวรรคแ – กําแพงเพชร – ตาก –
ลําปาง – เชียงราย – ตอนพยุหะคีรี - นครสวรรคแ ในทองที่อําเภอพยุหะคีรี อําเภอโกรก
พระ อําเภอเมืองนครสวรรคแ จังหวัดนครสวรรคแ พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงแผนดินสายสีคิ้ว – ชัยภูมิ –
ชุมแพ – เลย – เชียงคาน ตอนชัยภูมิ – ชุมแพ ในทองที่อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอคอน
สวรรคแ อําเภอแกงคลอ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางและขยายทางหลวงในทองที่แขวงบาง
ยี่เรือ เขตธนบุรี แขวงคลองตนไทร และแขวงบางลําพูลาง เขตคลองสาน แขวงบางรัก
เขตบางรัก และแขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางและขยายทางหลวงแผนดินสาย
กรุงเทพฯ – สมุทรปราการ – บางปะกง – ชลบุรี – ระยอง – จันทบุรี - ตราด ตอน
ศรีราชา - สัตหีบ ในทองที่อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุงและอําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติใหนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ไปเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยี่และอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๐
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๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ใหแกองคแการคลังสินคา พ.ศ. ๒๕๒๐

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๐ ) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๑ ) พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๐
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พ.ศ. ๒๕๒๑
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

พระราชบัญญัติการเดินอากาศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูซึ่งกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ ระหวางวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๒๑
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา และ
ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลแมเหียะ และตําบลสุเทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหลักแกว อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอางทอง พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงจังหวัด สายบุรีรัมยแ พุทไธสง ในทองที่อําเภอเมืองบุรีรัมยแ อําเภอคูเมือง และอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยแ
พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงจังหวัด สายพัทลุง ควนขนุน - ปากคลอง ในทองที่อําเภอเมืองพัทลุง และอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงจังหวัด สายสุพรรณบุรี ชัยนาท ในทองที่อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันตแ อําเภอสามชุก อําเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอหันคา อําเภอสรรคบุรี อําเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๒๑
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๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายบางปะอิน นครสวรรคแ ตอนบางปะอิน - สรรพยา ในทองที่อําเภอบางปะอิน อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา อําเภออุทัย อําเภอนครหลวง อําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอเมืองอางทอง อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง อําเภอ
พรหมบุรี อําเภอสิงหแบุรี อําเภออินทรแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
และอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๒๑
๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายออมเมืองชลบุรี
ในทองที่อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑
๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล ในทองที่
แขวงหวยขวาง แขวงบางกะปิ เขตหวยขวาง และแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๑
๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๒๑
๕๕. พระราชบัญญัติสงเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
๕๖. พระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยแนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑
๕๗. พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
๕๘. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
๕๙. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
๖๐. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
๖๑. พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
๖๒. พระราชบัญญัติเหรียญกลาหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑
๖๓. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๒๑
๖๔. พระราชบัญญัติองครักษแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
๖๕. พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. ๒๕๒๑
๖๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดราชธานี ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย ใหแกเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พ.ศ. ๒๕๒๑
๖๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไปเป็นของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๒๑
๖๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการไป
เป็นของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๑
๖๙. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๑
๗๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลบุง อําเภอ
อํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ใหแกคุณหญิงตุน โกศัลวิตร พ.ศ. ๒๕๒๑
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พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๑
๔. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑแน้ํามันซึ่งทําใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
๕. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
๖. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุน
การเงินและธนาคารระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๒๑
๗. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบาง
ประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔
พ.ศ. ๒๕๒๑
๘. พระราชกําหนดถอนคืนเหรียญกษาปณแชนิดทองขาวราคาหาบาท ลักษณะเกาเหลี่ยม
พ.ศ. ๒๕๒๑
๙. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๐. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๒. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๒๑
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พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยแ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแ
พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา
พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปูองกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๒๒
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๒๔. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๕. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๖. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๗. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๙. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๐. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๒. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของประชาคมยุโรป และสํานักงาน
คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๓. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคแการโทรคมนาคมแหงเอเชียและแปซิฟิก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๔. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓
๓๖. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๗. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๘. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
๔๐. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒
๔๑. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒
๔๒. พระราชบัญญัติเทคโนโลยี่การเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๕
๔๓. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒
๔๔. พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
๔๕. พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒
๔๖. พระราชบัญญัติปูองกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสตแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
๔๗. พระราชบัญญัติปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒
๔๘. พระราชบัญญัติปูองกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒
๔๙. พระราชบัญญัติปุาไม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๐. พระราชบัญญัติปุาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๑. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๒. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๓. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๔. พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๖. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
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๕๗. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๘. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาขาออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๙. พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๒๒ ลงวันที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๒
๖๐. พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔ ลงวันที่
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๒
๖๑. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
๖๒. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
๖๓. พระราชบัญญัติรถยนตแ พ.ศ. ๒๕๒๒
๖๔. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
๖๕. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
๖๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
๖๗. พระราชบัญญัติราชทัณฑแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
๖๘. พระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
๖๙. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
๗๐. พระราชบัญญัติวาดวยการปฏิบัติตออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๒๒
๗๑. พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒
๗๒. พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๒๒
๗๓. พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.
๒๕๒๒
๗๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางพิเศษ สายดินแดง - ทาเรือ ใน
ทองที่เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตพระโขนง และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๒๒
๗๕. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗๖. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
๗๗. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
๗๘. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี่แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
๗๙. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒
๘๐. พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒
๘๑. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
๘๒. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
๘๓. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒
๘๔. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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๘๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยใหแกสภากาชาดไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒
๘๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดจันทนาราม ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ใหแกนายปลื้ม ปุณศรี พ.ศ. ๒๕๒๒
๘๗. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริการบางสวนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒
๘๘. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของกรมวิทยาศาสตรแ กระทรวงอุตสาหกรรม
ไปเป็นของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.
๒๕๒๒
๘๙. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของสํานักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย
ไปเป็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒
๙๐. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตร
และสหกรณแกระทรวงพาณิชยแ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.
๒๕๒๒
๙๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลบางปลาสรอย
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ใหแกธนาคารกรุงเทพจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๒
๙๒. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ
เรื่องราวรองทุกขแในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๒

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑแน้ํามันซึ่งทําใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑแน้ํามันซึ่งทําใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชกําหนดจัดสรรเงินภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑแน้ํามันซึ่งทําในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๒๒
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พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๑ ลง
วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติเครื่องแบบผูพิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหนงและประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของตุลาการ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติราชทัณฑแ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
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๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล ในทองที่
แขวงยานนาวา แขวงวัดพระยาไกร และแขวงทุงวัดดอน เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๓
๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๓
๓๒. พระราชบัญญัติใหนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององคแการบริหารสวนจังหวัด
และโรงเรียนประถมศึกษา ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

พระราชกําหนดการปิโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชกําหนดอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. ๒๕๒๓
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พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

๑๘.

พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิรโทษกรรมแกผูกอความไมสงบเพื่อยึด
อํานาจการปกครองแผนดิน ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคแการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑแน้ํามัน ซึ่งทําในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่แขวงตลาดบางเขน และแขวงสายใหม
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงจังหวัด สายเขาชองพราน-วัด
เฉลิมอาสนแ-เพชรเกษม ตอนออมเมืองโพธาราม ในทองที่อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงจังหวัด สายทาแพ-ทาศาลาสิชล-ขนอม ตอนทาศาลา-สิชล ในทองที่อําเภอทาศาลาและอําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงจังหวัด สายนครศรีธรรมราชเชียรใหญ-หัวไทร-ระโนด ตอนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ-หัวไทร ในทองที่อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อําเภอรอนพิบูลยแ อําเภอเชียรใหญและอําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงจังหวัด สายแยกจากทาง
หลวงแผนดิน สายกรุงเทพฯ-วังนอย-สระบุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-นครสวรรคแ-กําแพงเพชรตาก-ลําปาง-เชียงราย เขาอําเภอบรรพตพิสัย ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรคแ พ.ศ. ๒๕๒๔
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๑๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายชุมพร-หลังสวนสุราษฎรแธานี-ทุงสง-พัทลุง ตอนทุงสง-รอนพิบูลยแ ในทองที่อําเภอทุงสง และอําเภอรอน
พิบูลยแ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๔
๒๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายแยกถนนจรัญ
สนิทวงศแ (แยกสะพานสมเด็จพระปิ่นเกลา)-บางกอกนอย ทางหลวงพิเศษ สายบางกอก
นอย-นครชัยศรีและทางหลวงแผนดินสายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔-นครชัยศรี
ในทองที่เขตบางกอกนอย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และอําเภอสามพราน อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๒๔
๒๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายแยกถนนจรัญ
สนิทวงศแ (แยกสะพานกรุงธนฯ)-บรรจบทางหลวงพิเศษ สายบางกอกนอย-นครชัยศรี
ในทองที่เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔
๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาลในทองที่
ตําบลทาหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๒๔
๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงแผนดิน สาย
กาฬสินธุแ-รอยเอ็ด-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูม-ิ สุรินทรแ-ปราสาท-ชองจอม ตอนกาฬสินธุแกมลาไสย-รอยเอ็ด ในทองที่อําเภอเมืองกาฬสินธุแ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุแ
และอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๒๔
๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงแผนดิน สายแยก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔-บานโปุง-กาญจนบุรี-ลาดหญา-ไทรโยค-ทองผาภูมิ-สังข
ละบุรี-เจดียแสามองคแ ตอนลาดหญา-ไทรโยค-ทองผาภูมิ ในทองที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี
อําเภอไทรโยค และอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๔
๒๕. พระราชบัญญัติสหกรณแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
๒๖. พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากรัฐบาลตางประเทศ เพื่อจัดซื้อ
ยุทโธปกรณแทางทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔
๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดดอนกลาง ตําบลพระแกว อําเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔
๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดราษฎรแบรรจง ตําบลลําตาเสา อําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔๔
๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดลาดทราย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔
๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตําบลยางหวาย อําเภอคอนสวรรคแ จังหวัด
ชัยภูมิ ใหแก นายลี ผลประเสริฐ พ.ศ. ๒๕๒๔
๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่แขวงอนุสาวรียแ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ใหแกกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔
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๓๒. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดโพธิ์ลังกา ตําบลบางกระบือ อําเภอเมืองสิงหแบุรี จังหวัด
สิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๔

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชกําหนดจัดสรรเงินภาษีซีเมนตแซึ่งทําในพระราชอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแกผูกอความไมสงบเพื่อยึดอํานาจการปกครองแผนดิน
ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชกําหนดภาษีซีเมนตแซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๔
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๒๐๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๒ ลง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวแ พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๒๕
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตวแ พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติปุาไม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แมโจ พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๒๑ ลงวันที่
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
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๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลคอหงสแ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา พ.ศ. ๒๕๒๕
๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๒-บานลาด-บานเบิก-บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑
(อําเภอทาวุง) ตอนบานเบิก-บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ (อําเภอทาวุง) ใน
ทองที่อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๒๕
๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงแผนดินสายวังสะ
พุง-อุดรธานี ในทองที่อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และอําเภอนากลาง อําเภอ
หนองบัวลําภู อําเภอหนองวัวซอ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๒๕
๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงแผนดินสาย
กรุงเทพฯ-วังนอย-สระบุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-นครสวรรคแ-กําแพงเพชร-ตาก-ลําปางเชียงราย ตอนดอนเมือง-สระบุรี ในทองที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อําเภอลําลูกกา
อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อําเภอบางปะอิน อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอหนองแค อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ.
๒๕๒๕
๓๒. พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจยแ พ.ศ. ๒๕๒๔
๓๓. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๓๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ. ๒๕๒๕
๓๕. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕
๓๖. พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโบสถแ ตําบลมหาราช อําเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕
๓๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสถิตยแวัฒนาราม ตําบลบางกระบือ อําเภอเมือง
สิงหแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕
๓๙. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดราษฎรแบูรณะ ตําบลสรรพยา อําเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕
๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดหัวสําโรง ตําบลหัวสําโรง อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕
๔๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดโคกจันทนแ ตําบลโพนางดําตก อําเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕
๔๒. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดสวนลําใย ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๕

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๕
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๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๒๐๒
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พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชกําหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กําหนดไวสําหรับการประเมิน
ภาษีบํารุงทองที่ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
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พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหนงและประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกันในทองที่ตําบลฝายแกว อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติยกโทษและทัณฑแใหแกทหารกองประจําการซึ่งขาดหรือหนีราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติยกเวนคาธรรมเนียมบางประเภทใหแกผูไดรับพระราชทานเหรียญกลา
หาญ พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติยกเวนคาธรรมเนียมบางประเภทใหแกผูรับพระราชทานเหรียญ
ชัยสมรภูมิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติลางมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลนครสวรรคแออก อําเภอเมือง
นครสวรรคแ จังหวัดนครสวรรคแ พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบางมัญ อําเภอเมืองสิงหแบุรี
จังหวัดสิงหแบุรี พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงเทศบาล สายรัชดาภิเษก
ในทองที่แขวงหวยขวาง แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง และแขวงลาดยาว เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖
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๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก
ในทองที่แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล เขตธนบุรี แขวง
คลองเตย เขตพระโขนง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
แขวงลาดยาว เขตบางเขน และแขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖
๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงพิเศษ สายพระประแดงบางแค-ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ตอนตลิ่งชัน-บางบัวทอง ในทองที่เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี พ.ศ. ๒๕๒๖
๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล ในทองที่
แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖
๒๙. พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร พ.ศ. ๒๕๒๖
๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ใหแกเทศบาลเมืองสกลนคร พ.ศ. ๒๕๒๖
๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตําบลเขื่อนอุบลรัตนแ อําเภออุบลรัตนแ จังหวัด
ขอนแกน ใหแกการไฟฟูาฝุายผลิต แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๖
๓๒. พระราชบัญญัติโอนกิจการทรัพยแสิน สิทธิ หนี้ และเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
ในสวนที่เกี่ยวกับงานประปาของเขตบางเขน และเขตบางกะปิไปเป็นของการประปา
นครหลวง พ.ศ. ๒๕๒๖
๓๓. พระราชบัญญัติโอนกิจการในสวนที่เกี่ยวกับทาเรือพาณิชยแสัตหีบของกองทัพเรือ
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม และของสํานักปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม ไปเป็นของการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๖
๓๔. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของกรมประชาสงเคราะหแ
กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๖
๓๕. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ไปเป็นของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๖
๓๖. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ใหแกการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖
๓๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลหนองหอย
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ใหแกการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๖

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพยแและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖
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พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชกําหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๖
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พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการตามคํา
พิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๕)
พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินสแ พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหวยโปุง และตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายเลี่ยงเมืองสระบุรี
ในทองที่อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงแผนดินสามแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔-บานโปุง-กาญจนบุรี-ลาดหญา-ไทรโยค-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-เจดียแ
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สามองคแ ตอนแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔-(สามแยกสระกระเทียม)-บานโปุงกาญจนบุรี ในทองที่อําเภอบานโปุง จังหวัดราชบุรี และอําเภอทามะกา อําเภอทามวง
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข
๔๐๑๕ สายบานตาล-ลานสะกา-ฉวาง ในทองที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอ
ลานสะกา และอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงแผนดิน สายบางบัว
ทอง-ลาดบัวหลวง-สุพรรณบุรี ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอปากเกร็ด อําเภอไทร
นอย จังหวัดนนทบุรี อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี อําเภอลาดบัวหลวง อําเภอ
เสนา อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอบางปลามา อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติองคแการโทรศัพทแแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดเกตุ อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ใหแกกรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดเขาพระงาม ตําบลโคกกระเทียม อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดชาง ตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดพระปฐมเจดียแ ตําบลบอพลับ อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดพระยายัง ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดพินิจธรรมสาร ตําบลบางเสด็จ อําเภอปุา
โมก จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโพธิ์ศรี ตําบลมหาสวน อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดมุจรินทรแ ตําบลบางลี่ อําเภอทาวุง จังหวัด
ลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดสะแก ตําบลขาวเมา อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดสังขแกระจาย ตําบลบึงชําออ อําเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธานี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
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๔๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดสีลาขันธแ ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง
จังหวัดขอนแกน ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
๔๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดเสนาสนาราม ตําบลคลองสะแก อําเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
๔๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดเสนาสนาราม ตําบลบอโพง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
๔๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโสมนัสวิหาร ตําบลคลองสี่ อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
๔๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสวางภพ ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
๔๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนองปลาดุก ตําบลบางลี่ อําเภอทาวุง จังหวัด
ลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
๔๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดิน ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลบางเสาธง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใหแกการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๗
๔๙. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่แขวงสายไหม เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร ใหแกกองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๗
๕๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดตะกู ตําบลโพนางดําตก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗
๕๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดทุงสวาง ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๗

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เป็นการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช
๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
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พ.ศ. ๒๕๒๘
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจาหนาที่สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติปุาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภแ พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
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๒๗. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารของกรมประมวลขาวกลาง
สํานักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของสํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๒๘

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยแ พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพยแและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช
๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง ปรับโครงสรางเงินกูตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๘
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พ.ศ. ๒๕๒๙
พระราชบัญญัติ
๑. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙
๒. พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. ๒๕๒๙
๓. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๒๙
๔. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๒๙
๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐
๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙
๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร พ.ศ. ๒๕๒๙
๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลนาโฉง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี พ.ศ. ๒๕๒๙
๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบางโปรง ตําบลบางดวน ตําบลบาง
เมือง ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ ตําบลพลีใหญ ตําบลบางเสาธง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตําบลบางปะกอง อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตําบลนาปุา ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอ
บานบึง จังหวัดชลบุรี และตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.
๒๕๒๙
๑๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหัวเขา อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๒๙
๑๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางพิเศษ สายบางนา – ทาเรือ ใน
ทองที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙
๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๔๖ สาย
แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ – ชายทะเล ตอนแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข
๔๐๗ (บานน้ํากระจาย) – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ (บานทุงหวัง) ใน
ทองที่อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๒๙
๑๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๔๖ สาย
แยกทางหลวง แผนดินหมายเลข ๔๐๗ (บานน้ํากระจาย) – เกาะยอ – บรรจบทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๔๐๘๓ (บานเขาแดง) ในทองที่อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ.
๒๕๒๙
๑๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล ในทองที่
ตําบลเมืองใต อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๒๙
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๑๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาลในทองที่
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทรแ จังหวัดสุรินทรแ พ.ศ. ๒๕๒๙
๑๖. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๗. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙
๑๘. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๕๒๙
๑๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร ของวัดบางน้ําผึ้งนอก ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ใหแกวัดบุญรอดธรรมาราม แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลบางขาม อําเภอบานสราง
จังหวัดปราจีนบุรี ของวัดหัวไทร ตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหแก
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลบานโพ อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดชุมพลนิกายาราม ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลลําตาเสา อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของวัดสุวรรณราดาราม ตําบลหอรัตนไชย อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลลําตาเสา อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของวัดบานสราง ตําบลบานสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลสิบเอ็ดศอก อําเภอบานโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ของวัดดอนทราย ตําบลดอนทราย อําเภอบานโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ของวัดหนองฆอ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใหแกกรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดบุปผาราม ตําบลริมใต อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดยเฉพาะในทองที่ตําบลกาฬสินธุแ อําเภอเมืองกาฬสินธุแ ใหแก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุแ จังหวัดกาฬสินธุแ พ.ศ. ๒๕๒๙
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๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตําบลบางขนาก อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ใหแกนางพยงคแ เพงพินิจ พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดไพรวัลยแ ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง
จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนองฆอ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๓๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่อําเภอเมืองแพร
จังหวัดแพร ใหแกกรมการบินพาณิชยแ พ.ศ. ๒๕๒๙
๓๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่แขวงลําปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ใหแกการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๙
๓๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลบางเตย
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ใหแกวัดบางเตยกลาง พ.ศ. ๒๕๒๙
๓๔. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ของวัดหนองฆอ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใหแกกรมชลประทาน
พ.ศ. ๒๕๒๙
๓๕. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดเกษมประทีป ตําบลวัดเกาะสะทอน อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๓๖. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดโคกมะมวง ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๓๗. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดโฆษิต ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๓๘. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดญาโณทัย ตําบลคอกกระบือ อําเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๓๙. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดทรายมูล ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดทาวคําวัง ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๔๑. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดพระพุทธ ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๔๒. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดแมกะ ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๔๓. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดลองลือบุญ ตําบลบานหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๔๔. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดศรีมงคล ตําบลหาดอาสา อําเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙

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

กองกฎหมายไทย

๒๑๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔๕. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดหนองเตาคํา ตําบลเสือโฮก อําเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๔๖. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดอรัญทวัน ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๔๗. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดอินทาราม ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๔๘. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดนาหวา ตําบลฉาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหแก
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๔๙. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดปุาดาราภิรมยแ ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๕๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดปุาเหมือด ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๕๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดพิชัยธาราม ตําบลมวงชุม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๕๒. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดมวงชุม ตําบลมวงชุม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๕๓. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดยางนอน ตําบลยางนอน อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๕๔. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดหนองพังตรุ ตําบลพังตรุ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙
๕๕. พระราชบัญญัติโอนที่วัดและที่ธรณีสงฆแ วัดทุงกวาง ตําบลบานหนุน อําเภอสอง จังหวัด
แพร ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๒๙

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๙
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๙
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนตรแ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙
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พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหแการทําสวนยาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการเกณฑแชวยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการปฏิบัติการเพื่อความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการตาม
คําพิพากษาคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการไฟฟูานครหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการไฟฟูาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุ โทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑแ พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจําตัวเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรคแ พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎรแธานี พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
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๓๐. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวราชการพนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และ
พนักงานองคแการของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐
๓๑. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
๓๒. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
๓๓. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทุจริต แลประพฤติมิชอบในวงราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
๓๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๓๐
๓๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐
๓๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐
๓๗. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐
๓๘. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๓๐
๓๙. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐
๔๐. พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐
๔๑. พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐
๔๒. พระราชบัญญัติรายไดของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
๔๓. พระราชบัญญัติรายไดสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐
๔๔. พระราชบัญญัติลอเลื่อน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐
๔๕. พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐
๔๖. พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
๔๗. พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
๔๘. พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ พ.ศ. ๒๕๓๐
๔๙. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐
๕๐. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๐
๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางพิเศษสายดาวคะนอง – ทาเรือ ใน
ทองที่เขตบางขุนเทียน เขตราษฎรแบูรณะ และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๓๐
๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางและขยายทางหลวงเทศบาล ในทองที่
ตําบลคูหาสวรรคแ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๓๐
๕๔. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐
๕๕. พระราชบัญญัติองคแการโทรศัพทแแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
๕๖. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๙
๕๗. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐
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๕๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร ของวัดประยุรวงศาวาส เขตวัดกัลยาณแ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ใหแกกรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐
๕๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดกําแพง ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๖๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดไกเตี้ย ตําบลบานรุน อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๖๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดขนอนเหนือ ตําบลบานกรด อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๖๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดจันทาราม ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๖๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดชีปะขาว ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๖๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดตองปุ ตําบลบอโพง อําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๖๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดตาลานใต ตําบลบานใหญ อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๖๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดตาลานเหนือ ตําบลตาลาน อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๖๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดทําเลไทย ตําบลบานรุน อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๖๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดนอยนอก ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ใหแกกรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐
๖๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดบพิตรพิมุข แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศแ
กรุงเทพมหานคร ใหแกกรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐
๗๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดบานกลิ้ง ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๗๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดราย ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๗๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโรงชาง ตําบลศาลาขาว อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๗๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดสระกะเทียม ตําบลสระกระเทียม อําเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๗๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดสีกุก ตําบลน้ําเตา อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๗๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดเสนหา ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
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๗๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจาพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ใหแกกรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐
๗๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดธรรมโชติ ตําบลโรงเข อําเภอบานแพรว
จังหวัดสมุทรสาคร ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๗๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดนนทรียแ ตําบลพุทเลา อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๗๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดประมุง ตําบลบานลี่ อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๘๐. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทยไปเป็น
ของกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
๘๑. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแ ใหแกกรมการบินพาณิชยแ
พ.ศ. ๒๕๓๐
๘๒. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดเทวสังฆาราม ตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๘๓. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดศรีบุญเรือง ตําบลวังยาง อําเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๘๔. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดสิทธิบังคม ตําบลไร อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๘๕. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแวัดคุณานุสรณแ ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๘๖. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแวัดดอนไชย ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๘๗. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแวัดทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๘๘. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดคลองขอม ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๘๙. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดทุงฟูาฮาม ตําบลสันกลาง อําเภอสันปุาตอง จังหวัด
เชียงใหม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๙๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดธรรมจริยา ตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๙๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดปุานิโรธมรรคาลัย ตําบลพอกนอย อําเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๙๒. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดรังแรง ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ใหแก
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
๙๓. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดศรีสมพร ตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐
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พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยแ พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหนงและประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกอความไมสงบ เพื่อยึดอํานาจการปกครองแผนดิน
ระหวางวันที่ ๘ และวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายรัฐสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดแกวศิลาราม ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดขอยสังฆราช ตําบลหัวไผ อําเภอเมือง
สิงหแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดจันทาราม ตําบลบานทาน อําเภอบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดแจง ตําบลพิตเทียน อําเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดทาสุทธาวาส ตําบลบางเสด็จ อําเภอปุาโมก
จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดบางกระเบา ตําบลบางกระเบา อําเภอบาน
สราง จังหวัดปราจีนบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโบสถแสายทอง ตําบลสายทอง อําเภอปุา
โมก จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดประทุมบูชา ตําบลบานทาม อําเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโพธิ์ทอง ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th

กองกฎหมายไทย

๒๒๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดสระแกว ตําบลบางเสด็จ อําเภอปุาโมก
จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๒๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดสามเกลียว ตําบลหัวไผ อําเภอเมืองสิงหแบุรี
จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลจอมทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ของวัดปุาเลไลยกแ ตําบลบานกราง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๒๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี ของวัดใหมกรงทอง ตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลบานนา อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของวัดรุง ตําบลบานรี เมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ใหแกกรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง
จังหวัดอางทอง ของวัดอางทอง ตําบลนางแกว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ของวัดเนินมะขามปูอม ตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลหวยโปุง อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ของวัดมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ใหแกการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๑
๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดยเฉพาะในทองที่ตําบลกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ใหแก
เทศบาลตําบลกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๓๑
๓๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลจระแม อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ใหแกนางปูอง คุณคํา พ.ศ. ๒๕๓๑
๓๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลทายบาน
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใหแกการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๑
๓๔. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดบางตาลา ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๓๕. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดโพธิ์งาม ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๓๖. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดตํานาน ตําบลตํานาน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๓๗. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดทาโพธิ์ ตําบลควนมะพราว อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
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๓๘. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดธาราสถิต ตําบลโคกชะงาย อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๓๙. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดไผขาด ตําบลงิ้วราย อําเภออินทรแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแก
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดสามเกลียว ตําบลหัวไผ อําเภอเมืองสิงหแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
๔๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดสุทธาวาส ตําบลทับยา อําเภออินทรแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๑
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พ.ศ. ๒๕๓๒
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๒

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

๑๙.

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพงกรุงเทพใต และศาลอาญากรุงเทพใต พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณแภาค พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกระทําการอันเป็นความผิดตอความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายวาดวยการ
ปูองกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสตแ พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยี่และอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติยกโทษและทัณฑแใหแกทหารกองประจําการซึ่งขาดหรือหนีราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวง
สวนหลวง แขวงประเวศ เขตพระโขนง และแขวงคลองสองตนนุน แขวงคลองประเวศ
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๔๓ สายคลองตัน – ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจยแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
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พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปุาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒
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พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลบางภาษี ตําบล
บางเลน ตําบลคลองนกกระทุง ตําบลนราภิรมยแ อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตําบล
ทวีวัฒนา ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง
ตําบลบานใหม ตําบลแมนาง ตําบลบางใหญ ตําบลบางมวง อําเภอบางใหญ และตําบล
บางคูเวียง ตําบลปลายบาง ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.
๒๕๓๓
พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของศูนยแฝึกอบรมการไปรษณียแแหงเอเซียและ
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติเงินประจําตําแหนงและประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของตุลาการ
รัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแกน พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติรับรองฐานะขององคแการยางธรรมชาติระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๓
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๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่แขวงแสมดํา แขวงบางบอน
แขวงบางขุนเทียน แขวงหลักสอง แขวงหนองแขม แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ
แขวงบางไผ เขตภาษีเจริญ และแขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรม แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๔๐ สายพระ
ประแดง – บางบัวทอง ตอนบางขุนเทียน - ตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๓๓
๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
พ.ศ. ๒๕๓๓
๒๔. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตวแ พ.ศ. ๒๕๓๓
๒๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลบึงชําออ อําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี ของวัดสังขแกระจาย แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพมหานคร ใหแกสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๓
๒๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลศาลาครุ อําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี ของวัดบางบัวทอง และของวัดทาอิฐ ตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ใหแกสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๓
๒๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆแ วัดโคก ตําบลบางชะนี อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๒๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆแ วัดทองคุง ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๒๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆแ วัดธรรมสังเวช ตําบลหัวไผ อําเภอเมือง
สิงหแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลไทรนอย อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนาสนาราม ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลบานใหม อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนาสนาราม ตําบลหัวรอ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลโพธิ์ชัย อําเภออินทรแบุรี จังหวัด
สิงหแบุรี ของวัดธรรมสังเวช ตําบลหัวไผ อําเภอเมืองสิงหแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลมหาพราหมณแ อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนาสนาราม ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆแวัดกระแชง ตําบลกระแชง อําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่ธรณีสงฆแวัดสิงหแสุธาวาส ตําบลบานแปูง อําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
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๓๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดยเฉพาะในทองที่ตําบลหนองออ อําเภอบานโปุง จังหวัดราชบุรี
ใหแกวัดหัวโปุง และที่ธรณีสงฆแ วัดหัวโปุงในทองที่ตําบลหนองออ อําเภอบานโปุง
จังหวัดราชบุรี ใหแกกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๓๓
๓๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิที่วัด วัดราษฎรแบํารุง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓๘. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลหลุม อําเภอ
เมืองกาฬสินธุแ จังหวัดกาฬสินธุแ ใหแกวัดปุาพุทธมงคล พ.ศ. ๒๕๓๓
๓๙. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลเมืองเดช
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ใหแกวัดเมืองเดช พ.ศ. ๒๕๓๓
๔๐. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแวัดคุณานุสรณแ ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๔๑. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแวัดโพธิ์ชัย ตําบลหัวไผ อําเภอเมืองสิงหแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๔๒. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแวัดใหมอรัญณิกกาวาส ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง
จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๔๓. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดศรีชมภู ตําบลสันโปุง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ใหแก
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๔๔. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดศรีชลธาร ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๔๕. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดสระฉัททันตแ ตําบลสันโปุง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๔๖. พระราชบัญญัติโอนวัด วัดธรรมสังเวช ตําบลหัวไผ อําเภอเมืองสิงหแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๓
๔๗. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารของสํานักงานประกันภัย กระทรวง
พาณิชยแ ไปเป็นของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชยแ และโอนอํานาจหนาที่ และ
กิจการบริหารของกรมพาณิชยแสัมพันธแ กระทรวงพาณิชยแ ไปเป็นของกรมสงเสริมการ
สงออก กระทรวงพาณิชยแ พ.ศ. ๒๕๓๓
๔๘. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกรมประชาสงเคราะหแ
กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๓

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชกําหนดปูองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชกําหนดยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๒ ลงวันที่
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๓๓
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พ.ศ. ๒๕๓๔
รัฐธรรมนูญ
๑.
๒.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการเลนแชรแ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตแ บนทางหลวงและสะพาน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่
๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธแ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เป็นการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันตอแหงเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจสากลสําหรับเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณแอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุนาภรณแ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔
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พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพาหแ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะใหแก
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกระทําการยึดและควบคุมอํานาจการปกครองแผนดิน
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธแ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินคาเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธแ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติไพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติภาษีปูาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๗ ฉบับที่
๑๙ และฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธแ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติยกเวนคาธรรมเนียมบางประเภทใหแกผูไดรับพระราชทานเหรียญชัย
สมรภูมิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติรายไดสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดทางวินัยของขาราชการซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานที่
มิใชสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติเวนคืนสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลภูมิ ตําบลหวยเขน ตําบลวังตะกู
ตําบลสํานักขุนเณร ตําบลวังงิ้ว อําเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร และตําบลดงขุย
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ เพื่อสรางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๖๙ สายตอ
เขตเทศบาลเมืองบางมูลนาคควบคุม – ดงขุย พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบานปูอม อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา ตําบลมหาพราหมณแ ตําบลพระขาว ตําบลน้ําเตา อําเภอบางบาล
ตําบลนมโค ตําบลสามกอ ตําบลเจาเจ็ด อําเภอเสนา ตําบลแกวฟูา ตําบลบางซาย
อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตําบลไผกองดัน ตําบลสาลี อําเภอบาง
ปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสรางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๖๓ สายอยุธยา –
บานสาลี พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี และตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อสรางทางหลวง
แผนดิน หมายเลข ๓๔๕ สายสะพานนนทบุรี – บางบัวทอง พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติเสื้อครุยขาราชการตุลาการและดะโต฿ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทางทะเล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติองคแกรรวมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่จัดวัดแหลมฉบัง ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ใหแกการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๔
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๘๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลบางหลวง อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดบานขวาง ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๘๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลประจันตคาม อําเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรี ของวัดบางแขยง ตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๘๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ ในทองที่ตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี ของวัดชี้สระอินทรแ ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๘๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโฆสิตธาราม ตําบลน้ําตาล อําเภออินทรแบุรี
จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๘๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดชองลม ตําบลไผกองดิน อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๘๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดดอนคลัง ตําบลดอนคลัง อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๘๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดบางบาล ตําบลบางบาล อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๘๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดบางปลาหมอ ตําบลน้ําเตา อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๘๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโบสถแ ตําบลบางบาล อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๘๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโบสถแวรดิตถแ ตําบลปุาโมก อําเภอปุาโมก
จังหวัดอางทอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๙๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดใบบัว ตําบลบานกระทุม อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๙๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดพระยาญาติ ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๙๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโพธิ์เรียง ตําบลบานทาน อําเภอบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๙๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดโพธิ์ศรี ตําบลอินทรแบุรี อําเภออินทรแบุรี
จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๙๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดศรีมงคล ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๙๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดหนองกะพอ ตําบลทุงควายกิน อําเภอแก
ลง จังหวัดระยอง ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๙๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดหนาตางใน ตําบลทาไม อําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
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๙๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ ตําบลบางชะนี อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดถนน ตําบลโผงผาง อําเภอปุาโมก จังหวัดอางทอง
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๙๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดอินทรแเกษม ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๙๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลกฤษณา อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดมณีวรรณ ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลงิ้วราย อําเภออินทรแบุรี จังหวัด
สิงหแบุรี ของวัดโพธิ์ศรี ตําบลอินทรแบุรี อําเภออินทรแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ของวัดแกนเหล็ก ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลน้ําตาล อําเภออินทรแบุรี จังหวัด
สิงหแบุรี ของวัดโพธิ์ศรี ตําบลอินทรแบุรี อําเภออินทรแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลบานแปูง อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดนิเวศธรรมประวัติ ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลโพธิ์ชัย อําเภออินทรแบุรี จังหวัด
สิงหแบุรี ของวัดธรรมสังเวช ตําบลหัวใฝุ อําเภอเมืองสิงหแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ใหแกกรม
ชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ของวัดเสนหา ตําบลพระปฐมเจดียแ อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแในทองที่ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี ของวัดแกนเหล็ก ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแวัดแหลมฉบัง ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ใหแกการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดยเฉพาะในทองที่ตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร
ใหแกวัดเทพนิมิต ตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดธัญญารามราษฎรแบํารุง ตําบลอําแพง อําเภอบาน
แพว จังหวัดสมุทรสาคร ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
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๑๑๐. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดบัวสุวรรณแประดิษฐแ ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุม
แกว จังหวัดปทุมธานี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๑๑. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดปากน้ํา ตําบลแคออก อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๑๒. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดยวด ตําบลบานแพน อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๑๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดลอดชอง ตําบลบานปูอม อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๑๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสหราษฎรแบํารุง ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๑๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนองไกดํา ตําบลตนมะพราว อําเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๑๖. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนาตางนอก ตําบลหนาไม อําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๑๗. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนาตางใน ตําบลทาไม อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๑๘. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนาพระเมรุราชิการาม ตําบลทาวาสุกรี อําเภอ
เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๑๙. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหัวโปุง ตําบลหนองออ อําเภอบานโปุง จังหวัด
ราชบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒๐. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดเกี๋ยงคาเกา ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒๑. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดครอพนัน ตําบลทาไม อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒๒. พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆแ วัดพรหมประสิทธิ์ ตําบลบานนอก อําเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒๓. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดเกี๋ยงคาเกา ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒๔. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดเจติยภูมิ ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒๕. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดตะโหนด ตําบลหัวใฝุ อําเภอเมืองสิงหแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒๖. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดทองบัว ตําบลกําแพงเซา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒๗. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดบึงแกว ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ใหแก
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
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๑๒๘. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดแมแพง ตําบลแมปั๋ง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ใหแก
กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒๙. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดศรีสําเภาวนาราม ตําบลพลา อําเภอบางฉาง จังหวัดระยอง
ใหแกกองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๓๐. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดหนองตาเสือ ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธแ ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๓๑. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดหัวเตย ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๓๒. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดใหม ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๓๓. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดอัมพวันวิทยาราม ตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี ใหแกกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๓๔. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารของกรมการเมืองกับอํานาจหนาที่
และกิจการบริหารบางสวนของกรมเศรษฐกิจและของกรมสารนิเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศไปเป็นของกรมยุโรป กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต กรมเอเซียตะวันออก หรือ
กรมเอเซียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๓๕. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๔

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔

ประกาศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ประกาศ รสช ฉบับที่ ๓๕ เรื่อง ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๑๘
ประกาศ รสช ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
ประกาศ รสช ฉบับที่ ๓๘ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ตํารวจ
ประกาศ รสช ฉบับที่ ๓๙ เรื่อง ควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยจราจรทางบก
ประกาศ รสช ฉบับที่ ๔๐ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคแการ
สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๐
ประกาศ รสช ฉบับที่ ๔๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ประกาศ รสช ฉบับที่ ๔๘ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ประกาศ รสช ฉบับที่ ๔๙ เรื่อง การแกไขกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝุายอัยการ
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ประกาศ รสช ฉบับที่ ๕๔ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธแ พ.ศ.
๒๕๑๘
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พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐธรรมนูญ
๑.
๒.
๓.
๔.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๑)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๓)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔)

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยแและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพยแและธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอรแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการไฟฟูานครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการไฟฟูาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษแพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๓๕
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๒๓. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๔. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๕. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๖. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๗. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๙. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๐. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๑. พระราชบัญญัติคณะสงฆแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๒. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๓. พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวแและจําหนายเนื้อสัตวแ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๔. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑแยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๕. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๖. พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๗. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๘. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๙. พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๐. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๑. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพาหแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๒. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอพล จังหวัดขอนแกน พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๔. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรแในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๕. พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝุายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๖. พระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๗. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๘. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๙. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๐. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๑. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกแ พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๒. พระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๓. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๔. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และ
พนักงานองคแการของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
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๕๕. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑแสถานแหงชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๖. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๗. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๙. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๓. พระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๔. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๕. พระราชบัญญัติพันธุแพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณแ พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๗. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๘. พระราชบัญญัติยกเวนความผิดทางอาญาใหแกผูนําอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิดที่กฎหมายหามออกใบอนุญาต มามอบใหแกทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๙. พระราชบัญญัติยกเวนคาธรรมเนียมบางประเภทใหแกทหารผานศึกนอกประจําการและ
ครอบครัวทหารผานศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๐. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๓. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๔. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๕. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๖. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๘. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๙. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๐. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๑. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๒. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๓. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๔. พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๕. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
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๘๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลนาดี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลปากขาวสาร ตําบลโคกสวาง
ตําบลนาโฉง ตําบลปากเพรียว และตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพฯ – เชียงราย ตอนเลี่ยงเมือง
สระบุรี พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางพิเศษสายแจงวัฒนะ – บางโคล
และสายพญาไท – ศรีนครินทรแ ในทองที่อําเภอปากเกร็ด อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตหวยขวาง เขตปทุมวัน
เขตบางรัก เขตสาธร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๐. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวแปุา พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๑. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๒. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๓. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๔. พระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๕. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๖. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๗. พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๘. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๙๙. พระราชบัญญัติหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๐. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๑. พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ
ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๒. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑแ
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๓. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดกิ่งแกว ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ใหแกกรมการบินพาณิชยแ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆแ วัดลาดกระบัง ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ใหแกกรมการบินพาณิชยแ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๕. พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดทาชาง ตําบลคลัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหแกมัสยิดซอลาหุดดีน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๖. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลทุงสุขลา
อําเภอศรีราชา และตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ใหแกการทาเรือ
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
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๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลหัวหิน อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแ ใหแกสํานักงานทรัพยแสินสวนพระมหากษัตริยแ
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๘. พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดหนองปรือ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ใหแกกรมการบินพาณิชยแ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๙. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรแเทคโนโลยีและการพลังงาน ไปเป็นของกรม
ควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๐. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารของสํานักงานพลังงานแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรแเทคโนโลยีและการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๑. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกรมทะเบียนการคา
กระทรวงพาณิชยแและของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของกรมทรัพยแสิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชยแ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๒. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๓. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๔. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักงานสงเสริมงาน
ตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑๕. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแกผูกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหวางวันที่
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๕
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พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

๑๖.

๑๗.
๑๘.
๑๙.

พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคแการขายงานศูนยแเพาะเลี้ยงสัตวแน้ําแหง
เอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแกว พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดหนองบัวลําพู พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดอํานาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติผูอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม
และตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข
๑๐๗ สายตอเขตเทศบาลนครเชียงใหมควบคุม – ฝาง ตอนจังหวัดเชียงใหม – อําเภอแม
ริม พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลเชียงรากใหม อําเภอสามโคก
ตําบลบางพูด อําเภอเมืองปทุมธานี และตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๔ สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๗ – สถานีวิทยุคลองหลวง ตอนแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๗ –
บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (บางขัน) พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลหนาเมือง และ
ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรแธานี เพื่อสรางทางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๑๗๐ สายบานสระเกศ – บานหัวถนน พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๖ สายตอเขตกรุงเทพมหานคร
ควบคุม - รังสิต ตอนบานกอนเดิง – บานดาบ (๑) พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลปากชอง และตําบลจันทึก อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสรางและขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๔๗
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สายปากชอง – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๕ (จงโก) ตอนอําเภอปากชอง –
บานลําสมพุง พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลลิดล อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๙ สายนาเกตุ – ตอเขตเทศบาลเมือง
ยะลา ควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลวานรนิวาส ตําบลขัวกาย อําเภอ
นราธิวาส และตําบลวาใหญ อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร เพื่อสรางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๓๐๗ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒ (วานรนิวาส) –
บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๙๔ (บานเซื่อม) พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ สายนครราชสีมา –
อุบลราชธานี ตอนอําเภอเมืองนครราชสีมา – อําเภอจักราช พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลอางทอง ตําบลหนาเมือง ตําบล
มะเร็ต ตําบลบอผุด และตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรแธานี เพื่อสราง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๖๙ สายรอบเกาะสมุย พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี อําเภอ
บานนา อําเภอองครักษแ จังหวัดนครนายก และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อสรางทางรถไฟสายชุมทางแกงคอย – คลองสิบเกา พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลหวยโปุง และ
ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหแกการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกระทรวงมหาดไทยไป
เป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๖
พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นของกรมราชองครักษแ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๓๖
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พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคแการการคาโลก พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยแ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทรแ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดสระแกว พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดกบินทรแบุรี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
และศาลจังหวัดอํานาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่
๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
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๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

๓๖.

๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.

๔๓.
๔๔.

๒๔๔
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพฯ – ตราด ตอนเลี่ยงเมือง
ระยองดานตะวันตก พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลนาสนุน อําเภอศรีเทพ และตําบล
บอชัง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณแ เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕
สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ (น้ําดุก) ตอนแยกอําเภอศรีเทพ – บานทุงใหญ
พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบางเตย ตําบลคลองควาย อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี และตําบลโคกชาง ตําบลบานมา ตําบลไมตรา ตําบลบางไทร
ตําบลบางพลี ตําบลหอหมก ตําบลชางเหล็ก อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑๑ สายปทุมธานี – เสนา ตอนอําเภอสามโคก
- อําเภอเสนา พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลหนองควาย และตําบลบานปง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เพื่อสรางทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๒๖๙ สายแยก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ (หางดง) – สะเมิง พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตําบลบานบึง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ใหแกนางสาวสกล บุญถนอม และนางสาวองุน เฮงตระกูล พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยแของกรมทางหลวงซึ่งไดมาตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางหลวงแผนดิน สายนครราชสีมา –
ขอนแกน – อุดรธานี – หนองคาย ในทองที่อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอจักราช
อําเภอโนนสูง อําเภอคง อําเภอประทาย อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา อําเภอพล
อําเภอบานไผ อําเภอเมืองขอนแกน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน อําเภอกุมภวาปี
อําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย พ.ศ. ๒๕๐๙ ใหแกเจาของเดิม พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารของสถาบันสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุขไปเป็นกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารของสํานักผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของกรมผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๗
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พ.ศ. ๒๕๓๘
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘

พระราชบัญญัติ
๑.

พระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๓๘

๒.
๓.
๔.

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับ
ที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๓๘

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับ
ที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอกันทรลักษณแ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายรัฐสภา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่แขวงคลองประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘
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๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีคิ้ว – เชียงคาน ตอน
แยกเขาอําเภอสีคิ้ว พ.ศ. ๒๕๓๘
๒๖. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
๒๗. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
๒๘. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารของกรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๘

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
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พ.ศ. ๒๕๓๙
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติการแสดงทรัพยแสินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรแธานี พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยแสินทางปัญญาและการคาระหวางประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพยแสินทางปัญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดินและกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใหศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาที่ไมปกติและที่
ใหศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสตแ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
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๒๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลแกงเลิงจาน ตําบลทาสองคอน
และตําบลเกิ้ง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสรางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๓ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๘ (มหาสารคาม) – สกลนคร
ตอนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรคแ เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๐๔ สายสถานีรถไฟนครสวรรคแ –
ตอเขตสุขาภิบาลซับสมอทอดควบคุมตอนสี่แยกไดตาล พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสรางและขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๑ สายทางแยก
เขาสุพรรณบุรี ตอนแยกเขาบานไผขวาง - บานคันคู พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลทาโรง อําเภอวิเชียรบุรี และ
ตําบลกันจุ อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณแ เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๒๗๕ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลย ๒๐๕ (ชัยบาดาล) – บรรจบทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๒ (น้ําดุก) ตอนอําเภอวิเชียรบุรี – บานเนินสะเดา พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลโพธิ์ชัยและตําบลหนองกอมเกาะ
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ สาย
สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ตอน กม. ๑๖๓+๐๐๐ – ตอเขตแดนไทยลาว พ.ศ.
๒๕๓๙
๒๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลสุเทพ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม และตําบลสันกลาง ตําบลทุงตอม ตําบลยุหวา อําเภอสันปุาตอง จังหวัด
เชียงใหม เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ สายตอทางเทศบาลนครเชียงใหม
ควบคุม – ตอเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอนควบคุมตอนตอทางเทศบาลนครเชียงใหม
ควบคุม- อําเภอสันปุาตอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๕๖ สายเสิงสาง – โคกนอยโนน
สมบูรณแ ตอนอําเภอเสิงสาง – โนนสําราญ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหนองบัวใหญ ตําบลบานกอก
ตําบลหนองบัวบาน อําเภอจัตุรัส และตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๗๐ สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑ (หนองบัวใหญ) – หนองจาน พ.ศ. ๒๕๓๙
๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหวยแกว อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๘ สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๒๑ (บานใหม) – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๐๒ (หนองลาว)
พ.ศ. ๒๕๓๙
๓๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ
อําเภอไทรนอย อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๙
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๓๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางพิเศษ สายแจงวัฒนะ – บางโคล
และสายพญาไท – ศรีนครินทรแ ในทองที่เขตราชเทวี เขตปทุมวัน และเขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๙
๓๓. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
มงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๓๙
๓๔. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฏราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙

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

กองกฎหมายไทย

๒๕๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติการบริหารองคแกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดทุงสง พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๐
พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๔ ลงวันที่
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติวาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยแเพื่อกิจการขนสงมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลโกรกพระ ตําบลเนินกวาว อําเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรคแ และตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อ
สรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๙ สายโกรกพระ - ทัพทัน พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๘๗ สายราชบุรี – เหมืองผาปกคางคาว
ตอนเลี่ยงเมืองจอมบึง พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกา และ
ตําบลบานหวา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน เพื่อขยายทางหลวงแผนดิน
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หมายเลข ๒๑๓๑ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ขอนแกน) – บรรจบทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๖๒ (เหลานางาม) พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบานยาง อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหแบุรี
จังหวัดสิงหแบุรี เพื่อขยายทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๒ สายบางปะอิน – พยุหะคีรี
ตอนทางแยกตางระดับอําเภอเมืองสิงหแบุรี พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลมีชัยและตําบลหนองกอมเกาะ
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสรางทางรถไฟสายหนองคาย –
เวียงจันทนแ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ สายตาก – ขอนแกน ตอนเลี่ยง
อุทยานประวัติศาสตรแสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลวังชมภู อําเภอเมืองเพชรบูรณแ
จังหวัดเพชรบูรณแ เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ สายวังชมภู – ตอเขต
เทศบาลเมืองพิจิตรควบคุม ตอนสามแยกบานวังชมภู พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบานโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพานทอง อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา อําเภอบาง
ละมุง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อสรางทางรถไฟฉะเชิงเทรา – สัตหีบ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอ
บานฉาง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อสรางทางรถไฟสายสัตหีบ – มาบตาพุด
พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางพิเศษสายบางซื่อ – หัวลําโพง พระโขนง และสายลาดพราว – สาธร ในทองที่เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๔๐
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอน พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดนเฉพาะ ในทองที่ตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม
จังหวัดหนองคาย ใหแกวัดหินหมากเปูง และโอนที่ธรณีสงฆแ วัดหินหมากเปูง ในทองที่
ตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ใหแกกระทรวงการคลัง พ.ศ.
๒๕๔๐

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๐
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พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยแ พ.ศ. ๒๕๐๕
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐
๔. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยแ พ.ศ. ๒๕๐๕
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐
๕. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพยแและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐
๖. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพยแและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๐
๗. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช
๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐
๘. พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยแเป็นหลักทรัพยแ พ.ศ. ๒๕๔๐
๙. พระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยแสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
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พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของคณะมนตรีความรวมมือทางศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนแตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
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๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.

๔๔.

๔๕.
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๓ ลงวันที่
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง
นครสวรรคแ และตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรคแ เพื่อสรางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๒๕ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (นครสวรรคแ) – ชัยภูมิ
ตอนอําเภอเมืองนครสวรรคแ - อําเภอชุมแสง พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ สายตอทางของเทศบาลนคร
เชียงใหมควบคุม – ตอเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอนควบคุมตอนอําเภอสันปุาตอง –
อําเภอจอมทอง พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลดอนศรีชุม ตําบลบานถ้ํา ตําบล
บานปิน และตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อขยายทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๒๕๑ (ดอกคําใต) – เชียงมวน ตอนแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข
๑๐๒๑ (อําเภอดอกคําใต) – บานแมพริก พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลเทพนคร ตําบลในเมือง และ
ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อสรางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๕ สายกําแพงเพชร – พิจิตร ตอนทางสายแยกบานกิโลสอง – บรรจบทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๑ (บานทุงเศรษฐี) พ.ศ. ๒๕๔๑
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th

กองกฎหมายไทย

๒๕๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบานเบิก อําเภอทาวุง จังหวัด
ลพบุรี เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๒๗ สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒ – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ (ทาวุง) พ.ศ. ๒๕๔๑
๔๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลโพหัก อําเภอบางแพ ตําบลบัว
งาม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตําบลบานแพว อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓๖ สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕ (หัวโพ) - บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๗ พ.ศ. ๒๕๔๑
๔๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลยางชุมนอย อําเภอยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๕๑ สายแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๐๘๓ (พลไว) – ยางชุมนอย ตอนอําเภอคอวัง – อําเภอยางชุมนอย
พ.ศ. ๒๕๔๑
๕๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลสําโรงและตําบลกําแพง อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ สาย
นครราชสีมา – อุบลราชธานี ตอนบริเวณเขาอําเภออุทุมพรพิสัย พ.ศ. ๒๕๔๑
๕๑. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลเสือเฒา อําเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม และตําบลกระนวน ตําบลหวยเตย กิ่งอําเภอซําสูง อําเภอกระนวน ตําบล
หนองกุงใหญ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๑๕๒ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๙ (เชียงยืน) – ทาคันโท ตอนอําเภอ
เชียงยืน - อําเภอกระนวน พ.ศ. ๒๕๔๑
๕๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ สายนครราชสีมา –
อุบลราชธานี ตอนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๔๑
๕๓. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหนองผือ อําเภอเขมราฐ และ
ตําบลขาวปุูน อําเภอกุดขาวปุูน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขยายทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๓๒ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๒ (หนองผือ) – กุดขาวปุูน
พ.ศ. ๒๕๔๑
๕๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหัวชาง อําเภออุทุมพรพิสัย และ
ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพแ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๓๔๙ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๘๓ (หัวชาง) – บึงบูรพแ พ.ศ. ๒๕๔๑
๕๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหัวถนน อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรคแ เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๕ สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ตากฟูา) – ทาตะโก พ.ศ. ๒๕๔๑
๕๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟูา
จังหวัดนครสวรรคแ เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๒๙ สายแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑ (ตาคลี) – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๕ (ทาตะโก)
พ.ศ. ๒๕๔๑
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๕๗. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลวังสามัคคี อําเภอโพนทอง และ
ตําบลกกโพธิ์ ตําบลหนองพอก ตําบลรอบเมือง อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อ
สรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓๖ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๖
(โพนทอง) – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๒ (เลิงนกทา) พ.ศ. ๒๕๔๑
๕๘. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางพิเศษ สายรามอินทรา – อาจณรงคแ
ในทองที่เขตลาดพราว เขตบึ่งกุม เขตบางกะปิ เขตหวยขวาง เขตสวนหลวง เขต
คลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๑
๕๙. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
๖๐. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑
๖๑. พระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑
๖๒. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลโพนทอง
อําเภอเมืองกาฬสินธุแ จังหวัดกาฬสินธุแ ใหแกนายเปรื่อง ยลวิลาศ พ.ศ. ๒๕๔๑
๖๓. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลสันทราย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ใหแกการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑
๖๔. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงการตางประเทศไปเป็นของกรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑
๖๕. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหง
ประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยแ พ.ศ. ๒๕๐๕
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพยแ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยแสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยแ พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑
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๑๐. พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑
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พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยแเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการไฟฟูาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑)
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปูองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
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พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุแพืช พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปัญญาการแพทยแแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว
พ.ศ. ๒๕๔๒
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พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติรถยนตรแ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร เพื่อกอสรางสถานีขนสงสินคาสาธารณะ บริเวณดานทิศตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เพื่อกอสรางสถานีขนสงสินคาสาธารณะ บริเวณดานทิศเหนือ ของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลทายดง อําเภอวังโปุง จังหวัด
เพชรบูรณแ เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๑ สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ (หนองขนาก) – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๐๕ (วังโปุง) พ.ศ.
๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เพื่อกอสรางสถานีขนสงสินคาสาธารณะ บริเวณดานทิศตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบานกลาง อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณแ เพื่อสรางและขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๕ สายแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑ (บุงน้ําเตา) – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ (บาน
กลาง) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณแ เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๐๙ สายแยกทางหลวงแผนดิน
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หมายเลข ๑๒ (น้ําดุก) – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ (บานหวาย) พ.ศ.
๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลเมืองคง ตําบลลมปุอย อําเภอ
ราษีไศล และตําบลเมืองนอย อําเภอกันทรารมยแ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสรางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑๖๘ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๘๓ (ราษีไศล)
กันทรารมยแ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ และ
ตําบลโนนคอม ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน เพื่อขยายทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๓๖๑ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ (หนองเขียด) – ภู
ผามาน พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหนองธง ตําบลปุาบอน อําเภอปุา
บอน ตําบลโคกสัก อําเภอบางแกว ตําบลเขาชัยสน ตําบลควนขนุน อําเภอชัยสน และ
ตําบลทาแค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
สายกรุงเทพมหานคร – คลองพรวน ตอนรัตภูมิ - พัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหวยทราย อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี เพื่อขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร – แมสาย
(เขตแดน) ตอนทางแยกตางระดับหินกอง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติสหกรณแ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติหลักเกณฑแการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส พ.ศ.
๒๕๔๒
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม
๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติองคแการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ใหแกเทศบาลตําบลหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๔๒
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พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติ
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พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการรถไฟฟูาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปูองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่
๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของศูนยแฝึกอบรมวนศาสตรแชุมชนแหงภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุน พหุภาคี
พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
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พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติปูองกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสตแ
พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธแ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลกะฮาด ตําบลตาเนิน ตําบลหนอง
ฉิม อําเภอเนินสงา และตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อขยายทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑๘๐ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑ (บานคาย) –
ละหาน พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลกุดปุอง อําเภอเมืองเลย และ
ตําบลทาสะอาด ตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย เพื่อสรางทางหลวงแผนดิน
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หมายเลข ๒๑๓๘ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๗ (บานใหม) – นาดวง
พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางพิเศษ สายพญาไท – ศรีนครินทรแ
ในทองที่เขตบางกะปิ และเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติสงเคราะหแผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติหลักเกณฑแการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติใหใชพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติองคแกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนแของแผนดินโดยเฉพาะในทองที่ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ใหแกทายาทของนายถั่ว เมธา พ.ศ. ๒๕๔๓
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พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติ
๑.
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๒๔.
๒๕.
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พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยแไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตวแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๔๔
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลทามวง ตําบลทุงทอง อําเภอทา
มวง จังหวัดกาญจนบุรี และตําบลทุงบัว ตําบลกําแพงแสน ตําบลดอนขอย อําเภอ
กําแพงแสน ตําบลลําลูกบัว อําเภอดอนตูม ตําบลดอนตูม ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนแ
แผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ใหแกนาย
สิงหแ ใจวังโลก พ.ศ. ๒๕๔๔
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พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยแไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
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พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหแ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เป็นการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคแการหามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๔๕
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนตแ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทยแ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลเจ฿ะเห อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลบานเป็ด อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๕
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๒๙. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางพิเศษสายบางปะอิน – ปากเกร็ด
ในทองที่อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอสามโคก อําเภอคลองหลวง
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.๒๕๔๕
๓๐. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางพิเศษ สายบางนา – ชลบุรี
ในทองที่อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๕
๓๑. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
๓๒. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓๓. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓๔. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ใหแกนายกวี อังศวานนทแ ผูจัดการทรัพยแสินสวน
พระองคแ พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกําหนดโอนสินทรัพยแบางสวนในบัญชีสํารองพิเศษตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
พ.ศ. ๒๕๔๕
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พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแ พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนแตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ .ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ .ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ .ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติยกเวนความผิดทางอาญาใหแกผูนําอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิด ที่ไมไดรับอนุญาตหรือที่กฎหมายหามออกใบอนุญาต มามอบใหแกทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ .ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา ตําบล
คลองนา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตําบลหนองตีนนก อําเภอบานโพธิ์ และตําบลบางผึ้ง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสงเคราะหแขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวแปุา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ .ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
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๒๗.
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๓๐.
๓๑.
๓๒.
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พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ .ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ (ฉบับที่ ๓) พ .ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน ในทองที่ตําบลเนินพระ
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหแกวัดโขดใต พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖
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พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.
๒๕๔๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ .ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ .ศ.
๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักงานผูแทนธนาคารพัฒนาเอเชียใน
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติคุมครองการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิด
สัตวแปุาและพืชปุาที่ใกลสูญพันธุแ ครั้งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ.
๒๕๔๗
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย (ฉบับที่ ๒) พ .ศ.
๒๕๔๗
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗
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๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

๒๗๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทยแ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ .ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆแ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗
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๒๗๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๔๘
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘

ประกาศพระบรมราชโองการ
๑.

พระบรมราชโองการ ประกาศ เลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑแซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรแบนทางหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๔๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
๒๕๔๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.
๒๕๔๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.
๒๕๔๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงและคาเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๘
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
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๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

๒๗๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรแ พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติวาดวยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณแ
จังหวัดเพชรบูรณแ พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณแฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
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พ.ศ. ๒๕๔๙
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.
๒๕๔๙
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแพงกรุงเทพใต ศาลอาญากรุงเทพศาลแพง
ธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาล
แขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๗ เรื่อง การหามชุมนุมทางการเมือง ลงวันที่
๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติยกเวนการนําระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแมาใชบังคับแกผูสูญหายจากกรณีภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ (แกไขเพิ่มเติมพิกัดอัตรา
อากร ในภาค ๒ และรายการของประเภท ๑๑ ในภาค ๔ ของที่ไดรับยกเวนอากร ทาย
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร)
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ประกาศ
๑.

ประกาศหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแ
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๘ เรื่อง หามกักตุนสินคา
๒. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใชบังคับ
ตอไปประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรง
เป็นประมุข ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช
บังคับตอไป
๓. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใชบังคับ
ตอไป
๔. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใชบังคับ
ตอไป
๕. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง หามพรรคการเมืองประชุมหรือดําเนินกิจการอื่นใดทาง
การเมือง
๖. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๑๘ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๗. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใชบังคับ
ตอไป
๘. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง หามการดักฟังทางโทรศัพทแหรือเครื่องมือสื่อสารใด
๙. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง การตรวจสอบทรัพยแสิน
๑๐. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา
๑๑. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การแกไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙
๑๒. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง การแกไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

เฉพาะส่วนที่กาหนดให้เป็นความผิดและโทษทางอาญา ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (โปรด
ดู คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๙ เรื่อง แกไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๓๕ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุาย
อัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๓๖ เรื่อง กฎหมายวาดวยการรักษาความปลอดภัยสถาบัน
พระมหากษัตริยแ

ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
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พ.ศ. ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๕๐)

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษแพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยแ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ.
๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปูองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง หามพรรคการเมืองประชุมหรือ
ดําเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ.
๒๕๕๐
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๒๓. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทําที่
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๔. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๕. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๖. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๗. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๘. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๙. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๐. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.
๒๕๕๐
๓๑. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๒. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๓. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๔. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคแการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๕. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๖. พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๗. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่
๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๘. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่
๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๙. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.
๒๕๕๐
๔๐. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๒. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๕. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐
๔๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณแ พ.ศ. ๒๕๕๐
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรแธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพแ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติพันธุแพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยแสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙
พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๘ เรื่อง หามกักตุนสินคา ลงวันที่ ๒๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ที่ ๕/๒๕๔๙เรื่อง ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารควบคุมการเผยแพรขอมูลขาวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่
๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
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พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๘๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแในทองที่ตําบลบานปึก ตําบลเสม็ด และตําบล
แสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐
๘๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงคแ ใน
ทองที่เขตพระโขนง และเขตบางนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐
๘๖. พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
๘๗. พระราชบัญญัติวาดวยการมอบหมายใหเจาหนาที่ไปรวมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา
๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
๘๘. พระราชบัญญัติวาดวยความเรียบรอยในการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๕๐
๘๙. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙๐. พระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๙๑. พระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
๙๒. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙๓. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๙๔. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐
๙๕. พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙๖. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๙๗. พระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๙๘. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙๙. พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐๐. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐๑. พระราชบัญญัติหลักเกณฑแการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐๒. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑแ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐๓. พระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐๔. พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
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พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติ
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พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนแของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

ระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการแพทยแฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘)
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๙)
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.
๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.
๒๕๕๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.
๒๕๕๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.
๒๕๕๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.
๒๕๕๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
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๒๗. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๘. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๙. พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๐. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๑. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๒. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๔. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๕. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคแการความรวมมือดานอวกาศแหงเอเชีย
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๖. พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพแ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๗. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักงานใหญของสหภาพไปรษณียแแหง
เอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๘. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๙. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๐. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๑. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๒. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑแนม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๓. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๔. พระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๕. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๖. พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.
๒๕๕๑
๔๗. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยแ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๘. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๙. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๐. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕๑. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๒. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๔. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๕. พระราชบัญญัติทรัสตแเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐
๕๖. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๗. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกแแ พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๘. พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการคามนุษยแแ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติภาพยนตรแและวีดิทัศนแ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติมาตรการปกปูองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๕๑
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายรัฐสภา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
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๙๓. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๙๔. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๙๕. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๙๖. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๙๗. พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑
๙๘. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑
๙๙. พระราชบัญญัติสภาองคแกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๐. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐๑. พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๒. พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๓. พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๔. พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๕. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๖. พระราชบัญญัติหลักเกณฑแการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๗. พระราชบัญญัติหลักเกณฑแการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๘. พระราชบัญญัติหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐๙. พระราชบัญญัติองคแการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๑
๑๑๐. พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินในทองที่ตําบลหวยโปุง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหแกการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๑
๑๑๑. พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสถาบัน ความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุมน้ําโขง พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ.
๒๕๕๒
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางกิจการรถไฟฟูา โครงการรถไฟฟูามหา
นคร สายเฉลิมรัชมงคล ในทองที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหวยขวาง เขตดินแดง เขต
ราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๒
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

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

กองกฎหมายไทย

๒๘๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.
๒๕๕๓
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๓
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแห
วนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติวาดวยการปฏิบัติตออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติสหกรณแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติองคแกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติองคแกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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พ.ศ. ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญ
๑.
๒.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๑.
๒.
๓.
๔.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

พระราชบัญญัติการกลับเป็นผูประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๔
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหแเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.
๒๕๕๔
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๕๔
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ.
๒๕๕๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝุายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๔
๒๑. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติ
๑.

พระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพยแเพื่อกิจการขนสงมวลชนโครงการ
รถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในทองที่เขตหวยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนแตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรคแ พ.ศ. ๒๕๕๕
๙. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐. พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๑. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ ในทองที่ตําบลหวยโปุง และตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและ
สรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
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พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผูเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติคุมครองการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึ่งชนิดสัตวแปุาและพืชปุาที่ใกลสูญพันธุแ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคแกรอาชญากรรม
ขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การราย พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
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พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะหแ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชกาหนด
๑.

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖
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พ.ศ. ๒๕๕๗
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.
๒๕๕๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่
๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวแ พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางพิเศษสายเชื่อมระหวางถนนวง
แหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในทองที่อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวแปุา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตวแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การควบคุมอํานาจการ
ปกครองประเทศ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง การประกาศใชกฎอัยการ
ศึกทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง หามออกนอกเคหะสถาน
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง การถายทอดออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศนแ และสถานีวิทยุชุมชน ลงวันที่ ๒๒
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งผูดํารงตําแหนง
สําคัญในคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง หามชุมนุมทางการเมือง
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ เรื่อง ขอยกเวนการหามออก
นอกเคหะสถาน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง ใหสถานศึกษาหยุด
ทําการ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ใหอํานาจหนาที่ของ
นายกรัฐมนตรี เป็นอํานาจหนาที่ของ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันที่ ๒๒
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความรวมมือจากสื่อ
สังคมออนไลนแ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง หามสรางความขัดแยง
หรือตอตานการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗
เรื่อง ขอใหระงับการ
ถายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศนแดาวเทียม เคเบิล โทรทัศนแระบบดิจิตอล และ
สถานีวิทยุชุมชน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง ใหปลัดกระทรวงปฏิบัติ
ราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
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๑๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง การเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานชองทางอินเทอรแเน็ต ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง การเผยแพรขอมูล
ขาวสารตอสาธารณะ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๗
๒๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๗
๒๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง หามบุคคลเดินทางออก
นอกราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดสวนงาน การ
กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันที่
๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง การถายทอด
ออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศนแภาคพื้นดิน ระบบแอนาล็อก
และสถานี
วิทยุกระจายเสียง ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ใหพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (เฉพาะ) ที่ ๒๕/๒๕๕๗ เรื่อง ใหมารายงานตัว
หรือแจงเหตุขัดของ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง การดูแล และสอดสอง
การใชสื่อสังคมออนไลนแ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง การถายทอด
ออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศนแภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอล และสถานีโทรทัศนแที่ไดรับ
อนุญาต สัญญา หรือสัมปทานจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๗ เรื่อง การถวายรายงาน
สถานการณแบานเมือง ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง ใหบุคคลมารายงานตัว
ตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒๕๕๗
๓๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง ใหวุฒิสภาสิ้นสุดลง
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๓๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๑/๒๕๕๗
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๓๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง ระงับการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุชุมชนที่ไมไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
และสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗
๓๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความรวมมือในการ
ปฏิบัติของศาล องคแกรอิสระ และองคแกรอื่น ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒๕๕๗
๓๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงโครงสราง
การจัดของคณะรักษาความสงบแหงชาติ กิจการ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒๕๕๗
๓๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง อํานาจในการอนุมัติ
งบประมาณของปลัดกระทรวง
๓๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร
๓๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีที่ประกอบดวยการ
กระทําหลายอยางเกี่ยวโยงกันใหอยูในอํานาจของศาลทหาร
๓๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๙/๒๕๕๗ เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขการ
ปลอยตัวของบุคคลที่มารายงานตัวตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ
๓๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๐/๒๕๕๗ เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขการ
ปลอยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ มาตรา ๑๕ ทวิ
๔๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง กําหนดใหการฝุาฝืน
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกบุคคลใหมารายงานตัว เป็นความผิด
๔๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขหวงเวลา หาม
ออกนอกเคหะสถาน
๔๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร
๔๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๗ เรื่อง ใหเรือนจําในสังกัดกรม
ราชทัณฑแกระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร
๔๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการ
ติดตามทวงถามหนี้
๔๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๕๗ เรื่อง ใหผูวาการตรวจเงิน
แผนดินเป็นผูใชอํานาจหนาที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
๔๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อ
ดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วาง
ถูกยกเลิกแล้วโดย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๙ฯ
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๔๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๙/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดสําหรับการ
สนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง
๔๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรื่อง ใหศาลทหารมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด ที่ใชเฉพาะแตการ
สงคราม
๔๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๑/๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณาและ
วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
๕๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ใหพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใชตอไป
๕๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๘/๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณาและ
วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
๕๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๙/๒๕๕๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
นําสงมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่สําหรับใชเฉพาะแตการสงคราม
๕๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗
เรื่องการแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เฉพาะกิจ) ลงวันที่ ๑๐
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๕๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ใหผูที่มีอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไมไดรับอนุญาตหรือที่มีกฎหมายหามออกใบอนุญาต
นําสงมอบ
๕๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง การยื่นคําขอ
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการชั่วคราวใน
การแกไขปัญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยแ
๕๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน
๕๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การดําเนินการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๕๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง การใหเจาหนาที่ของรัฐ
ไปชวยปฏิบัติงาน
๖๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง ผูรักษาการประธาน
กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และการขออนุมัติโครงการใหมหรือการทํา
ธุรกรรมที่มีวงเงินเกินหนึ่งรอยลานบาทของรัฐวิสาหกิจ
ถูกยกเลิกแล้วโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๕๗ฯ
ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
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๖๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๖/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗
๖๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๘/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๕/๒๕๕๗
๖๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยองคแกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคม
๖๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๘๑/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมพระราช
กฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑
๖๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง เงินชวยเหลือผูซึ่งออกจาก
ราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.
๒๕๕๗
๖๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเป็นการชั่วคราว
๖๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว
๖๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมผู
รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตํารวจ
๖๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๗๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑแการแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจ
๗๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๙๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๗๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน
๗๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗
๗๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
๗๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗
เรื่อง แกไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗
๗๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกํากับดูแลการใช
จายงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๕๗
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๗๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๕/๒๕๕๗
เรื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๗๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยปุาไม
๗๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๗/๒๕๕๗ เรื่อง ใหสมาชิกสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสิ้นสุดลง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๕๗
๘๐. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติตอผูตอง
สงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเขาสูการบําบัดฟื้นฟูและการดูแล
ผูผานการบําบัดฟื้นฟู ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๘๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
๘๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยราชทัณฑแ
๘๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่ม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๘๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปูองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๔๒
๘๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๘๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๘๗. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๘๘. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑๙/๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบวาดวย
หลักเกณฑแการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ
๘๙. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ และแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (เฉพาะกิจ)

ดู คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๘ฯ, คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๐ฯ, คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๓๔/๒๕๖๐ฯ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ ฯ
ดูคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
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พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐธรรมนูญ
๑.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคแ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการที่แตงตั้งตามประกาศและคําสั่งของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการใหสิทธิแกผูสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแหงชาติบางกรณี
และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘
พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.
๒๕๕๘
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.
๒๕๕๘
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๒๓. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๔. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๖. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๗. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๘. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๙. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๐. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๑. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๒. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๓. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยแ
เป็นหลักทรัพยแ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๔. พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๕. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่
๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๖. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๗. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของภูมิภาค
อาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๘. พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุแทางการแพทยแ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๙. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวแ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๐. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๑. พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๒. พระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๓. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๔. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๔๕. พระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๖. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔๘. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยแสินทางปัญญาและการคาระหวางประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพยแสินทางปัญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘
๕๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๘
๕๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณแคดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๓. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๔. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๕. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตวแ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๖. พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๗. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘
๕๘. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๙. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๑. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๒. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๓. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๘. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการคามนุษยแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๙. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๗๐. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๗๑. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
๗๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุแ พ.ศ. ๒๕๕๘
๗๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๕๘
๗๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘
๗๕. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๕๘
๗๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
๗๗. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
๗๘. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
พ.ศ. ๒๕๕๘
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๗๙. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรแ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ.
๒๕๕๘
๘๐. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๓. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๕. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๖. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๗. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๘. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวแ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๙. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๐. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๑. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๒. พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๔. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๕. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๖. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางกิจการรถไฟฟูา โครงการรถไฟฟูาสายสี
เขียว ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในทองที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๗. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๘. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๙. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๐. พระราชบัญญัติสวนปุา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๑. พระราชบัญญัติสัตวแเพื่องานทางวิทยาศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๒. พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๓. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๔. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๕. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษแเสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๖. พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๗. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๘
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พระราชกาหนด
๑.
๒.
๓.
๔.

พระราชกําหนดการบินพลเรือนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑.

(เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบง
รัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒. ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ ๑
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๓. ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายที่คุมครอง
ประโยชนแสาธารณะ และประชาชนโดยสวนรวม ลงวันที่ ๘
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๔. ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แกไขคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่
๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๕. ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง การกําหนดตําแหนงเพิ่มและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๖. ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการบริหารองคแการคาของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๗. ที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางในคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๘. ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง การใหขาราชการสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๕๘
๙. ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแกไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐. ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแกไขปัญหาที่เกิดจากการจาหนายสลากกินแบงรัฐบาล
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๑๑. ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง ใหประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอยู
ในตําแหนงตอไป ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๑๒. ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง การสรรหากรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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๑๓. ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแกปัญหาเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบ
และการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๘
(มีการแก้ไขคาผิด โปรดดูราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ/๑๑๔ ง/๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๑๔. ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใชประโยชนแในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่
๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๑๕. ที่ ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง การใหกรรมการหรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๑๖. ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งและใหเจาหนาที่ของรัฐดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่อื่น
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๑๗. ที่ ๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๑๘. ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง การกําหนดตําแหนงเพิ่มและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๑๙. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการปูองกันและแกไขปัญหาการแขงรถยนตแและ
รถจักรยานยนตแในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการ
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๐. ที่ ๒๓/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชพระราชบัญญัติปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒๑. ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแกไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุม เพิ่มเติม ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๒. ที่ ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๑/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒๓. ที่ ๒๖/๒๕๕๘ เรื่อง การดําเนินการเพื่อถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศ
ตํารวจ ลงวันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒๔. ที่ ๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง การแกไขปัญหาการกํากับดูแลและพัฒนาการบินพลเรือนของ
ประเทศไทย ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒๕. ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง ใหประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ปฏิบัติหนาที่ตอไป ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒๖. ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางในคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและการดําเนินการเพื่อสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคแกร
อิสระ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
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๒๗. ที่ ๓๐/๒๕๕๘ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองคแประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒๘. ที่ ๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง การกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒๙. ที่ ๓๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๓๐. ที่ ๓๓/๒๕๕๘ เรื่อง เปลี่ยนแปลงองคแประกอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๓๑. ที่ ๓๔/๒๕๕๘ เรื่อง การอํานวยความสะดวกในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
๓๒. ที่ ๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (เฉพาะกิจ) ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช
๒๕๕๘
๓๓. ที่ ๓๖/๒๕๕๘ เรื่อง แกไขคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๓๔. ที่ ๓๗/๒๕๕๘ เรื่อง การกําหนดตําแหนงเพิ่มและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๓๕. ที่ ๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๗/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๓๖. ที่ ๓๙/๒๕๕๘ เรื่อง การคุมครองการบริหารจัดการขาวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐ
และการดําเนินการตอผูตองรับผิด ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๘
๓๗. ที่ ๔๐/๒๕๕๘ เรื่อง การไดมาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทยแ และ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๕
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๓๘. ที่ ๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง การอํานวยความสะดวกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่
๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๓๙. ที่ ๔๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแกไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๕๘
๔๐. ที่ ๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง โอนสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
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๔๑. ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแกไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ ลงวันที่
๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๔๒. ที่ ๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๔๓. ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแกไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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พ.ศ. ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญ
๑.
๒.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๑.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการปูองกันและแกไขปัญหาการตั้งครรภแในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑)
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวแเพื่อการจําหนายเนื้อสัตวแ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
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๑๙. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการองคแกรสํารองขาวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๐. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคแการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหวาง
ประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๑. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๖. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๗. พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๘. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๙. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๐. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕
๓๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๒. พระราชบัญญัติปุาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๓. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.

๔๕.
๔๖.

พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรแเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ )
พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษยแ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางกิจการรถไฟฟูา โครงการรถไฟฟูา
สายสีมวง บางใหญ – ราษฎรแบูรณะ ชวงบางใหญ – บางซื่อ ในทองที่อําเภอบางบัวทอง
อําเภอบางใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๙
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณแ พ.ศ. ๒๕๕๙
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๔๙.
๕๐.
๕๑.
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๕๓.
๕๔.
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๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
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พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจยแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
๖๑. พระราชบัญญัติองคแการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๖๒. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.

ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบ
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแกไขปัญหาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๘ มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๓ /๒๕๕๙ เรื่อง การยกเวนการใชบังคับกฎหมายวาดวยการผังเมืองและกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่
๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเวนการใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสําหรับ
การประกอบกิจการบางประเภท ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช
๒๕๕๙
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ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑
กุมภาพันธแ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง การคัดเลือกหรือการแตงตั้งขาราชการตํารวจ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธแ
พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดตําแหนงของขาราชการตํารวจซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ
สอบสวน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธแ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธแ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดบางประการที่เป็น
ภยันตรายตอความสงบเรียบรอยหรือบอนทําลายระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใตและการกําหนดอํานาจหนาที่ของกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง การผอนผันใหคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
เดินทางกลับประเทศตนทางเพื่อรวมงานประเพณีสงกรานตแ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๒
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ลงวันที่ ๒๐ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๗/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่ ๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ลงวันที่ ๒๒ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙

ยกเลิกแล้วโดย คาสั่งฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
ยกเลิกแล้วโดย คาสั่งฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
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๒๑. ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ ๒๖
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒๒. ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบ
สภาทองถิ่น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒๓. ที่ ๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน ) ลงวันที่ ๑๖
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒๔. ที่ ๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒๕. ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกการหามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒๖. ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใชในการดําเนินโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ
แกไขปัญหาการบุกรุกลําน้ําสาธารณะ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒๗. ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปูองกันและแกไขปัญหาความเดือดรอนจากการจุดและ
ปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่
คลายคลึงกัน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒๘. ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไมเก็บคาใชจาย ลงวันที่ ๑๕
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒๙. ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีที่มีการจัดตั้งองคแการบริหารสวนตําบลเป็นเทศบาล
การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓๐. ที่ ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการปูองกันและแกไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓๑. ที่ ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปุาไม ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓๒. ที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปูองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบาง
ประเภทไปใชผลิตยาเสพติด ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช
๒๕๕๙
๓๓. ที่ ๓๓/๒๕๕๙ เรื่อง ใหขาราชการไปปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่น ลงวันที่ ๒๔
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓๔. ที่ ๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ลงวันที่
๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓๕. ที่ ๓๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแกไขปัญหาการครอบครองและใชประโยชนแที่ดิน
ปุาภูทับเบิกในทองที่ตําบลวังบาลและตําบลบานเนิน อําเภอหลม
เกา จังหวัดเพชรบูรณแ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
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๓๖. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแกไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓๗. ที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง คาใชจายที่เกี่ยวของและจําเป็นตอการสนับสนุนและสงเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขและคาใชจายอื่นตามกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๕๙
๓๘. ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/
๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๑/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓๙. ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบัน
อุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔๐. ที่ ๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔๑. ที่ ๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง การกํากับดูแลการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะ ลงวันที่ ๑๓
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔๒. ที่ ๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการโครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน ลงวันที่ ๑๗
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔๓. ที่ ๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบ
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(หมายเหตุ ฉบับนี้มีแก้ไขคาผิดในบัญชีแนบท้าย โปรดดู ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๑๓๓

๔๔. ที่ ๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบ
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔๕. ที่ ๔๕/๒๕๕๙ เรื่อง การขยายกําหนดเวลาการยื่นรายการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
ประมวลรัษฎากรเพื่อความเป็นธรรมแกนักลงทุน ลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔๖. ที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๒/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔๗. ที่ ๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่
๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔๘. ที่ ๔๘/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหนวยงานของรัฐ ลงวันที่
๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔๙. ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการอุปถัมภแและคุมครองศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย ลง
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ยกเลิกแล้วโดย คาสั่งฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
ดู ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๕๙ฯ, ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑/๒๕๖๐ฯ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑/๒๕๖๑ ฯ
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๕๐. ที่ ๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบ
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๕๑. ที่ ๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการกับของที่เก็บในเขตปลอดอากรและเขต
ประกอบการเสรี และของที่ใชเป็นยุทธภัณฑแเพื่อบรรเทาสาธารณ
ภัย ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๕๒. ที่ ๕๒/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบ
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๕๓. ที่ ๕๓/๒๕๕๙ เรื่อง การแกไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุมเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๕๔. ที่ ๕๔/๒๕๕๙ เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา โรงเรียนนาย
รอยตํารวจ และการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ ลง
วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๕๕. ที่ ๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยูในอํานาจศาลทหาร ลง
วันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๕๖. ที่ ๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง การคุมครองการบริหารจัดการผลิตภัณฑแทางการเกษตรในการดูแล
ของรัฐ และการดําเนินการตอผูตองรับผิด ลงวันที่ ๑๓ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๕๗. ที่ ๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแกไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ลง
วันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๕๘. ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติและกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๕๙. ที่ ๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบ
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบาง
หนวยงานของรัฐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๖๐. ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปูองกันการนําชางปุามาสวมสิทธิเป็นชางบาน ลงวันที่
๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๖๑. ที่ ๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแกไขปัญหาบุคลากรดานการบิน ลงวันที่ ๖ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๖๒. ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๖๓. ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การสงเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่
๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ถูกยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๒
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๖๔. ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนง และการ
แตงตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๖๕. ที่ ๖๕/๒๕๕๙ เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๕๙
๖๖. ที่ ๖๖/๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ลงวันที่
๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๖๗. ที่ ๖๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธุรกิจรักษาความปลอดภัย ลง
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๖๘. ที่ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแกปัญหาเจาหนาที่ในหนวยงานอื่นของรัฐและการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๖๙. ที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแกไขปัญหาการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๗๐. ที่ ๗๐/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๗๑. ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมายวาดวยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๕๙
๗๒. ที่ ๗๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแกไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร
ทองคํา ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๗๓. ที่ ๗๓/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม ) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๗๔. ที่ ๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๗/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๗๕. ที่ ๗๕/๒๕๕๙ เรื่อง ระงับการคัดเลือกบุคคลและการสรรหาเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๗๖. ที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการสงเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนแและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนแสาธารณะ ลงวันที่
๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๗๗. ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑแ
สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๗๘. ที่ ๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแกไขปัญหาการเชื่อมตอระบบรถไฟฟูาโครงการรถไฟฟูา
สายสีน้ําเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล ) ชวงหัวลําโพง - บางซื่อ และ
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โครงการรถไฟฟูาสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซื่อ ลงวันที่ ๒๗
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
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พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญ
๑.
๒.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

พระราชบัญญัติคณะสงฆแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการคามนุษยแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติองคแการสงเคราะหแทหารผานศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
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๑๖. พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗. พระราชบัญญัติราชทัณฑแ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๐. พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๑. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๓. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๔. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ เพื่อสรางทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ใน
ทองที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๗. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑแยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองคแ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๙. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๐. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๑. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๒. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๓. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๕. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยแเพื่อสรางทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา
เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๖. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๗. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๘. พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๙. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๐. พระราชบัญญัติองคแกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๑. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๒. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ
พ.ศ. ๒๕๖๐
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๔๓. พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเขากองทุนระหวางประเทศเพื่อชดใชความเสียหาย
จากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๔. พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๕. พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยแสินฝุายพระมหากษัตริยแ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๗. พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรแชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๘. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๙. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๐. พระราชบัญญัติหลักเกณฑแการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส (ฉบับที่
๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๑. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย พ.ศ.
๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๒. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๓. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๔. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๕. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๖. พระราชบัญญัติมาตรการกํากับและติดตามจับกุมผูหลบหนีการปลอยชั่วคราวโดยศาล
พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕๙. พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๐. พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๑. พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการ
ภาษีอากรระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๒. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๓. พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๔. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๕. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๖. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๗. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชกาหนด
๑.
๒.

พระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๖๐
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คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑. ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗
มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
(ดู คาสั่งฯ ที่ ๒๗/๒๕๖๐ และคาสั่งฯ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ ประกอบ)

๓. ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรแชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔. ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองคแประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่
๖ กุมภาพันธแ พุทธศักราช ๒๕๖๐
๕. ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการใหอํานาจกําหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมาย ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธแ พุทธศักราช ๒๕๖๐
๖. ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแตงตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธแ พุทธศักราช
๒๕๖๐
๗. ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ ลงวันที่ ๒๐
กุมภาพันธแ พุทธศักราช ๒๕๖๐
๘. ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานสวนบุคคลทองถิ่น ลงวันที่
๒๑ กุมภาพันธแ พุทธศักราช ๒๕๖๐
๙. ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนริมคลองลาดพราวและ
คลองเปรมประชากรเพื่อแกไขปัญหาการบุกรุกลําน้ําสาธารณะ
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธแ พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๐. ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ลงวันที่
๒๓ กุมภาพันธแ พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๑. ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกํากับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ ลงวันที่ ๒๓
กุมภาพันธแ พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๒. ที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ลงวันที่
๒๕ กุมภาพันธแ พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๓. ที่ ๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๔. ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายวาดวยการจราจร
ทางบก ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๕. ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ลงวันที่ ๒๑
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ถูกยกเลิกแล้วโดย คาสั่งฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
ถูกยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
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๑๖. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๗. ที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๘. ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓/
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๙. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒๐. ที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ลงวันที่ ๔ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒๑. ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒๒. ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุมเพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช
๒๕๖๐
๒๓. ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแกไขปัญหาความตอเนื่องของผูดํารงตําแหนงในองคแกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
(ดู คาสั่งฯ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ ประกอบ)

๒๔. ที่ ๒๔ /๒๕๖๐ เรื่อง ใหงดเวนการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนงตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒๕. ที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒๖. ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปัญหาการดําเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒๗. ที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒๘. ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

- เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
- เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
- เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดินถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
ถูกยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
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๒๙. ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
จากตางประเทศ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓๐. ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเรงรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง ชวงกรุงเทพ – นครราชสีมา ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓๑. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมใหเกิดประโยชนแสูงสุดแกเกษตรกรและประโยชนแ
สาธารณะของประเทศ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓๒. ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายใหแกประชาชนในกรณีปลูกสรางอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๖๐
๓๓. ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแกไขขอขัดของในการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓๔. ที่ ๓๔/๒๕๖๐ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองคแประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓๕. ที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบ
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
( หมายเหตุ ฉบับนี้มีแก้ไขคาผิดในหน้า ๕ โปรดดู ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ
๑๙๒ ง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๓๖. ที่ ๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดตําแหนงผูทรงคุณวุฒิประจําสวนราชการ ลงวันที่ ๑
สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓๗. ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๘
สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓๘. ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมองคแประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓๙. ที่ ๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบ
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔๐. ที่ ๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการรองรับเพื่อใหการดําเนินการเดินอากาศเป็นไปตาม
มาตรฐานขององคแการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ลงวันที่ ๑๓
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔๑. ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑแ อวัยวะเทียม และอุปกรณแทางการ
แพทยแตามโครงการพิเศษของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔๒. ที่ ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง แกไขกฎหมายคนเขาเมืองเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเดินทาง
สัญชาติไทย ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
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๔๓. ที่ ๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน ลงวันที่ ๒๒
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔๔. ที่ ๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔๕. ที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๘/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔๖. ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ลงวันที่
๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔๗. ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง ขอกําหนดการใชประโยชนแในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔๘. ที่ ๔๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔๙. ที่ ๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง การพิสูจนแตัวบุคคลของแรงงานตางดาว ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๕๐. ที่ ๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๙/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๑. ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕๒. ที่ ๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
๕๓. ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๕๔. ที่ ๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การจุดพลุในชวงเทศกาลสงทายปีเกาตอนรับปีใหม ่ ลงวันที่ ๒๙
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑. ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกการกําหนด พื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช
๒๕๖๐

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑. ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแกไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
ถูกยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
ถูกยกเลิกแล้วโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๑ฯ
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๒. ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งผูดํารงตําแหนงในคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันที่
๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
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พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนแของ
แผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุแ ใหแก
นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุแ พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๙. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๐. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑. พระราชบัญญัติการกลับเป็นผูประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๓. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๔. พระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๕. พระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๖. พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๗. พระราชบัญญัติคณะสงฆแ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๘. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๙. พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
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๒๐. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของศูนยแเตรียมความพรอมปูองกันภัยพิบัติแหง
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๑. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๒. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคแการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรแโดยสมบูรณแ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๓. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๔. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๖. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๗. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยแสินพระมหากษัตริยแ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๘. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๙. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๐. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๒. ระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๓. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๔. พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุมกันสาหรับองคแการระหวางประเทศและการประชุม
ระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๕. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๖. พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๗. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๘. พระราชบัญญัติความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๙. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๐. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๒. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนแตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการในองคแกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๓. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนแตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๔. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๕. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๖. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๗. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชกาหนด
๑. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยแดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๑

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑. ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแกไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายทั้งระบบ ลงวันที่ วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๒. ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสานักงานทรัพยากรนาแหงชาติ ลง
วันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๓. ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ลงวันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๔. ที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง ใหกรรมการการเลือกตั้งยุติการอยูปฏิบัติหนาที่ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๑
๕. ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองคแประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๖. ที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
๗. ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้ง
เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนแ และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
๘. ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกบทบัญญัติบางประการในคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติวาดวยการแกไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
๙. ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบตอผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนแ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ ลงวันที่ ๒๓
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑๐. ที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมบัญชีทายประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่
๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑๑. ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแกไของคแประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมาย
วาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑๒. ที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง ใหขาราชการพนจากตําแหนง ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑๓. ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
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๑๔. ที่ ๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ลงวันที่ ๑๔ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑๕. ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การแกไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๔ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑๖. ที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑๗. ที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง การยกเวนภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรบางกรณี ลงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑๘. ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง การดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑๙. ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรแชาติและการสราง
ความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
๒๐. ที่ ๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินใหมีความตอเนื่อง ลงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
๒๑. ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๒๒. ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การใหประชาชนและพรรคการเมืองดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑. ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกําหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๒. ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งผูดํารงตําแหนงในคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันที่ ๒๖
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
๓. ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑. ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๒. ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงองคแประกอบของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
๓. ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๑
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๔. ที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามองคแประกอบคณะกรรมการตอตานการ
ทุจริตแหงชาติ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๕. ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งผูปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๑
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พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ
๑. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจและการคาฮองกงประจํา
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. พระราชบัญญัติรถยนตแ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนแของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑. พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพงตลิ่งชัน ศาลแพงพระโขนง ศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน
ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๕. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๓๑)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๖. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๘. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๙. พระราชบัญญัติสหกรณแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๐. พระราชบัญญัติวาดวยการจําหนายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในทองที่ตําบลคลองประเวศ อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๑. พระราชบัญญัติยกเวนเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๖. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๗. พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
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๒๘. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรแเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๙. พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๐. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๓. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๕. พระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๖. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๗. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๘. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๙. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๐. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๑. พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๒. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
ผูทาการแทน ผูปฏิบัติหนาที่แทน ผูรักษาการแทน หรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๓. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๔. พระราชบัญญัติองคแกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๕. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยแ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๖. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหแ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๗. พระราชบัญญัติหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๘. พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๙. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๐. พระราชบัญญัติปุาไม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๑. พระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู
อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๓. พระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๕. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๖. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๗. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๘. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๙. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
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๖๐. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๑. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๓. พระราชบัญญัติเจาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๔. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๕. พระราชบัญญัติหลักเกณฑแการเทียบตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาอธิบดี
พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๖. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๗. พระราชบัญญัติเทคโนโลยีปูองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๘. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑแ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๙. พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๐. พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๑. พระราชบัญญัติการควบคุมสินคาที่เกี่ยวของกับการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายลางสูง
พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๒. พระราชบัญญัติทรัพยแอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๓. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๔. พระราชบัญญัติผลิตภัณฑแสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๕. พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๖. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยแ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๗. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๘. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๙. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๒. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรแ วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๕. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๗. พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๘. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๙. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
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พระราชกาหนด
๑. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการคามนุษยแ
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑. ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรและมาตรการดานสิทธิบัตรเป็น
กรณีพิเศษ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
๒. ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจาหนาที่ของรัฐเพิ่มเติม และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ลงวันที่ ๙ เมษาน พุทธศักราช ๒๕๖๒
๓. ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง การดําเนินการโครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ลงวันที่ ๑๑ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๖๒
๔. ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแกไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศนแและกิจการ
โทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
๕. ที่ ๕/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑. ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑. ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การกําหนดรายชื่อบุคคลสํารอง สําหรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
สมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
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กองกฎหมายไทย

๓๓๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ปรึกษา
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
ผู้อานวยการกองกฎหมายไทย
ผู้จัดทา
นางสุริศา ไขว้พันธุ์
ผู้อานวยการฝ่ายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
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