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๑ 

ก 
 

LAWA๐๐๑ ก๐๑ กฎบัตรสหประชาชาติ กับปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน  
LAWA๐๐๒ ก๐๒ รวมกฎมณเทียรบาล 
LAWA๐๐๓ ก๐๓ กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
LAWA๐๐๔ ก๐๔ พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ก๑๕๑)> 

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

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWA๐๐๙ ก๐๙ พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
LAWA๐๑๐ ก๑๐ พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจํายเงินบาง

ประเภทตามงบประมาณรายจําย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWA๐๑๑ ก๑๑ พระราชบัญญัติการขนสํงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWA๐๑๒ ก๑๒ พระราชบัญญัติการค๎าข๎าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
LAWA๐๑๓ ก๑๓ พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ 
การชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๐)> 

LAWA๐๑๔ ก๑๔ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
LAWA๐๑๕ ก๑๕ พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWA๐๑๖ ก๑๖ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
LAWA๐๑๗ ก๑๗ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWA๐๑๘ ก๑๘ พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตํางด๎าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
LAWA๐๑๙ ก๑๙ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWA๐๒๐ ก๒๐ พระราชบัญญัติการทําเรือแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
LAWA๐๒๑ ก๒๑ พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ธ๑๒)> 

LAWA๐๒๒ ก๒๒ พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
LAWA๐๒๓ ก๒๓ พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWA๐๒๔ ก๒๔ พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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LAWA๐๒๕ ก๒๕ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๐๒๖ ก๒๖ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๐๒๗ ก๒๗ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
LAWA๐๒๘ ก๒๘ พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWA๐๒๙ ก๒๙ - พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(จ๓๒)> 

LAWA๐๓๐ ก๓๐ พระราชบัญญัติการไฟฟูานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
LAWA๐๓๑ ก๓๑ พระราชบัญญัติการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

<พระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟูาฝุายผลิต 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ (ท๐๙) ถูกเพิกถอนโดยค าสั่งศาลปกครองสูงสุด  
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๕/๒๕๔๙> 

LAWA๐๓๒ ก๓๒ พระราชบัญญัติการไฟฟูาสํวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
LAWA๐๓๓ ก๓๓ พระราชบัญญัติการรถไฟแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
LAWA๐๓๔ ก๓๔ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ (ก๑๑๑)> 

LAWA๐๓๕ ก๓๕ - พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช  
๒๔๘๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ (ก๑๑๑)> 

LAWA๐๓๖ ก๓๖ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWA๐๓๗ ก๓๗ - พระราชบัญญัติการสวนครัว และการเล้ียงสัตว ์เพื่อประโยชน์แห่ง

ครัวเรือน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWA๐๓๘ ก๓๘ - พระราชบัญญัติการส่ือสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการส่ือสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ (ท๐๙)> 

LAWA๐๓๙ ก๓๙ พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห๎างหุ๎นสํวนจดทะเบียน  
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ .ศ. ๒๔๙๙ 

LAWA๐๔๐ ก๔๐ พระราชบัญญัติก าหนดคําธรรมเนียมการใช๎ยานยนตร์บนทางหลวง 
และสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

LAWA๐๔๑ ก๔๑ พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผ๎ูส าเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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LAWA๐๔๒ ก๔๒ - พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการต ารวจ  

พ.ศ. ๒๕๑๗ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ร๕๑)> 

LAWA๐๔๓ ก๔๓ พระราชบัญญัติก าหนดหน๎าท่ีของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ 

LAWA๐๔๔ ก๔๔ - พระราชบัญญัติก าหนดอ านาจกระทรวงการคลังในการค้ าประกัน 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ก๑๑๗)> 

LAWA๐๔๕ ก๔๕ - พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการปูองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ก๑๑๗)> 

LAWA๐๔๖ ก๔๖ พระราชบัญญัติการเกณฑ์ชํวยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWA๐๔๗ ก๔๗ พระราชบัญญัติการกีฬาแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๐๔๘ ก๔๘ พระราชก าหนดแก๎ไขและปูองกันภาวะการขาดแคลนน้ ามัน

เช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 
LAWA๐๔๙ ก๔๙ พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (ก๑๖๕)> 

LAWA๐๕๐ ก๕๐ - พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 (ท๐๙)> 

LAWA๐๕๑ ก๕๑ - พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ป๓๖)> 

LAWA๐๕๒ ก๕๒ - พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ป๔๔)> 

LAWA๐๕๓ ก๕๓ พระราชบัญญัติการประปาสํวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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LAWA๐๕๔ ก๕๔ - พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(ท๐๙)> 

LAWA๐๕๕ ก๕๕ พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWA๐๕๖ ก๕๖ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWA๐๕๗ ก๕๗ - พระราชบัญญัติก าหนดราคาสินค้าและปูองกันการผูกขาด  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ว๕๓)> 

LAWA๐๕๘ ก๕๘ พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมด 
ความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ย๒๑)> 

LAWA๐๕๙ ก๕๙ - พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ธ๑๒)> 

LAWA๐๖๐ ก๖๐ พระราชบัญญัติการสํงออกไปนอกและการน าเข๎ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค๎า พ.ศ. ๒๕๒๒ 

LAWA๐๖๑ ก๖๑ พระราชบัญญัติการทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWA๐๖๒ ก๖๒ พระราชบัญญัติการด ารงต าแหนํงในทางการเมืองของข๎าราชการ 

กรรมการ พนักงานสํวนท๎องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

LAWA๐๖๓ ก๖๓ พระราชบัญญัติก าหนดอัตราคําธรรมเนียมอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
LAWA๐๖๔ ก๖๔ พระราชบัญญัติการเชําท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
LAWA๐๖๕ ก๖๕ พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมํ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
LAWA๐๖๖ ก๖๖ พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรํวมมือระหวํางประเทศในการ

ด าเนินการตามค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWA๐๖๗ ก๖๗ พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา  

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 
๒๕๖๒(ก๑๗๗)> 
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LAWA๐๖๘ ก๖๘ พระราชก าหนดการกู๎ยืมเงินท่ีเป็นการฉ๎อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWA๐๖๙ ก๖๙ - พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ (ก๑๑๑)> 

LAWA๐๗๐ ก๗๐ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWA๐๗๑ ก๗๑ พระราชบัญญัติการเลํนแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWA๐๗๒ ก๗๒ พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWA๐๗๓ ก๗๓ พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWA๐๗๔ ก๗๔ - พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ส๗๔)> 

LAWA๐๗๕ ก๗๕ พระราชบัญญัติการพัฒนาและสํงเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWA๐๗๖ ก๗๖ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส๑๐๐)> 

LAWA๐๗๗ ก๗๗ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

LAWA๐๗๘ ก๗๘ พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWA๐๗๙ ก๗๙ พระราชบัญญัติการเคหะแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWA๐๘๐ ก๘๐ พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของท่ีดินส าหรับการประเมิน 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๒๙ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ภ๑๐)> 

LAWA๐๘๑ ก๘๑ พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค๎าก าไรเกินสมควรจาก
ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 

LAWA๐๘๒ ก๘๒ พระราชบัญญัติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของ
ทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๑๐ 

LAWA๐๘๓ ก๘๓ พระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอําวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
LAWA๐๘๔ ก๘๔ พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแกํบุคคลซึ่งเผยแพรํขําวอันเป็นการ

ท าให๎เสียสัมพันธไมตรีระหวํางประเทศไทยกับประเทศท่ีมี
สนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช 
๒๔๘๘ 
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LAWA๐๘๕ ก๘๕ - พระราชบัญญัติการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภา 

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ป๔๓)> 

LAWA๐๘๖ ก๘๖ พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
LAWA๐๘๗ ก๘๗ พระราชก าหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWA๐๘๘ ก๘๘ พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWA๐๘๙ ก๘๙ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWA๐๙๐ ก๙๐ พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพื่อใช๎จํายในการพัฒนา

เศรษฐกิจ  
พ.ศ. ๒๕๐๕ 

LAWA๐๙๑ ก๙๑ - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 
๒๕๔๗ (ส๖๗)> 

LAWA๐๙๒ ก๙๒ - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ส๗๒)> 

LAWA๐๙๓ ก๙๓ พระราชบัญญัติการแขํงขันทางการค๎า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWA๐๙๔ ก๙๔ พระราชบัญญัติการตอบโต๎การทํุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค๎า 

จากตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๐๙๕ ก๙๕ พระราชบัญญัติการเชําอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๐๙๖ ก๙๖ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๐๙๗ ก๙๗ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๐๙๘ ก๙๘ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๐๙๙ ก๙๙ พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้า 
เกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๒)> 

LAWA๑๐๐ ก๑๐๐ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWA๑๐๑ ก๑๐๑ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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LAWA๑๐๒ ก๑๐๒ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตํางด๎าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWA๑๐๓ ก๑๐๓ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWA๑๐๔ ก๑๐๔ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWA๑๐๕ ก๑๐๕ พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWA๑๐๖ ก๑๐๖ พระราชบัญญัติการจัดการหุ๎นสํวนและหุ๎นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWA๑๐๗ ก๑๐๗ พระราชบัญญัติการรถไฟฟูาขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWA๑๐๘ ก๑๐๘ พระราชบัญญัติการค๎าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWA๑๐๙ ก๑๐๙ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
LAWA๑๑๐ ก๑๑๐ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
LAWA๑๑๑ ก๑๑๑ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผ๎ูบริหารท๎องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๑๒ ก๑๑๒ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข๎อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWA๑๑๓ ก๑๑๓ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWA๑๑๔ ก๑๑๔ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWA๑๑๕ ก๑๑๕ พระราชบัญญัติการเฉล่ียความเสียหายท่ัวไปจากภยันตรายในการ

เดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWA๑๑๖ ก๑๑๖ พระราชบัญญัติกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองแหํงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๗ 
LAWA๑๑๗ ก๑๑๗ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWA๑๑๘ ก๑๑๘ พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWA๑๑๙ ก๑๑๙ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
LAWA๑๒๐ ก๑๒๐ พระราชบัญญัติการขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWA๑๒๑ ก๑๒๑ พระราชบัญญัติการชํวยเหลือกู๎ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWA๑๒๒ ก๑๒๒ พระราชบัญญัติการบริหารสํวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWA๑๒๓ ก๑๒๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWA๑๒๔ ก๑๒๔ พระราชบัญญัติการทางพิเศษแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWA๑๒๕ ก๑๒๕ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๒๖ ก๑๒๖ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคํูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๒๗ ก๑๒๗ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๘ 

ก 
 
LAWA๑๒๘ ก๑๒๘ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๒๙ ก๑๒๙ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๓๐ ก๑๓๐ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๓๑ ก๑๓๑ พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWA๑๓๒ ก๑๓๒ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต๎  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWA๑๓๓ ก๑๓๓ พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWA๑๓๔ ก๑๓๔ พระราชบัญญัติการกลับเป็นผ๎ูประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWA๑๓๕ ก๑๓๕ พระราชก าหนดกองทุนสํงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
LAWA๑๓๖ ก๑๓๖ พระราชก าหนดการให๎ความชํวยเหลือทางการเงินแกํผ๎ูท่ีได๎รับความ

เสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
LAWA๑๓๗ ก๑๓๗ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนสํงข๎ามพรมแดน  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWA๑๓๘ ก๑๓๘ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ก๑๗๕)> 

LAWA๑๓๙ ก๑๓๙ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผ๎ูเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWA๑๔๐ ก๑๔๐ พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหวํางประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWA๑๔๑ ก๑๔๑ พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWA๑๔๒ ก๑๔๒ พระราชบัญญัติการกลับไปใช๎สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตาม

พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

LAWA๑๔๓ ก๑๔๓ พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวํางประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

LAWA๑๔๔ ก๑๔๔ พระราชบัญญัติการค๎ุมครองคนไร๎ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
LAWA๑๔๕ ก๑๔๕ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 

ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๔๖ ก๑๔๖ พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๔๗ ก๑๔๗ พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน๎าท่ีของคณะกรรมการท่ีแตํงต้ังตาม

ประกาศและค าส่ังของคณะรักษาความสงบแหํงชาติบางฉบับ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ก 
 
LAWA๑๔๘ ก๑๔๘ พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๔๙ ก๑๔๙ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร๎างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๕๐ ก๑๕๐ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๕๑ ก๑๕๑ พระราชบัญญัติการยางแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๕๒ ก๑๕๒ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๕๓ ก๑๕๓ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๕๔ ก๑๕๔ พระราชบัญญัติการให๎สิทธิแกํผู๎สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแหํงชาติ

บางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยัง
กองทุนการออมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

LAWA๑๕๕ ก๑๕๕ พระราชก าหนดการบินพลเรือนแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๕๖ ก๑๕๖ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๕๗ ก๑๕๗ พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWA๑๕๘ ก๑๕๘ พระราชบัญญัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุํน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWA๑๕๙ ก๑๕๙ พระราชบัญญัติการให๎บริการด๎านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWA๑๖๐ ก๑๖๐ พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน 
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (ก๑๖๕)> 

LAWA๑๖๑ ก๑๖๑ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWA๑๖๒ ก๑๖๒ พระราชบัญญัติแก๎ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหํงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด

ในทางอาญาของผู๎แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWA๑๖๓ ก๑๖๓ พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

ส าหรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWA๑๖๔ ก๑๖๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWA๑๖๕ ก๑๖๕ พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนตํางด๎าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWA๑๖๖ ก๑๖๖ พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข๎ากองทุนระหวํางประเทศเพ่ือชดใช๎ความ

เสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWA๑๖๗ ก๑๖๗ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWA๑๖๘ ก๑๖๘ พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหวํางรัฐบาลแหํง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหํงประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความรํวมมือใน
การปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

LAWA๑๖๙ ก๑๖๙ พระราชบัญญัติการบริหารการแก๎ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

LAWA๑๗๐ ก๑๗๐ พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู๎ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWA๑๗๑ ก๑๗๑ พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWA๑๗๒ ก๑๗๒ พระราชบัญญัติการยาสูบแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ก 
 
LAWA๑๗๓ ก๑๗๓ พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWA๑๗๔ ก๑๗๔ พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๗๕ ก๑๗๕ พระราชบัญญัติการรํวมลงทุนระหวํางรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๗๖ ก๑๗๖ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๗๗ ก๑๗๗ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๗๘ ก๑๗๘ พระราชบัญญัติแก๎ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหํงกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน๎าท่ี

ของผู๎ท าการแทน ผู๎ปฏิบัติหน๎าท่ีแทน ผู๎รักษาการแทน หรือผู๎รักษาการใน
ต าแหนํงผู๎บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

LAWA๑๗๙ ก๑๗๙ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๘๐ ก๑๘๐ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค๎าท่ีเก่ียวข๎องกับการแพรํขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท าลายล๎างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๘๑ ก๑๘๑ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๘๒ ก๑๘๒ พระราชบัญญัติการไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๘๓ ก๑๘๓ พระราชบัญญัติการจัดต้ังสภาองค์กรของผู๎บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๘๔ ก๑๘๔ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให๎บริการภาครัฐผํานระบบดิจิทัล  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๘๕ ก๑๘๕ พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๘๖ ก๑๘๖ พระราชบัญญัติการสํงเสริมวิทยาศาสตร ์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๘๗ ก๑๘๗ พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แหํงรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๘๘ ก๑๘๘ พระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWA๑๘๙ ก๑๘๙ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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LAWB๐๐๑ ข๐๑ - พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWB๐๐๒ ข๐๒ พระราชบัญญัติขําวกรองแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWB๐๐๓ ข๐๓ พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWB๐๐๔ ข๐๔ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWB๐๐๕ ข๐๕ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ค 
 
LAWC๐๐๑ ค๐๑ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
LAWC๐๐๒ ค๐๒ พระราชบัญญัติคนเข๎าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWC๐๐๓ ค๐๓ - พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ส๖๔)> 

LAWC๐๐๔ ค๐๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWC๐๐๕ ค๐๕ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมง 

แหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
LAWC๐๐๖ ค๐๖ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคม 

แหํงเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWC๐๐๗ ค๐๗ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWC๐๐๘ ค๐๘ พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค๎าของเกํา 

พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
LAWC๐๐๙ ค๐๙ พระราชบัญญัติควบคุมการฆําสัตว์เพื่อการจ าหนํายเนื้อสัตว์  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWC๐๑๐ ค๑๐ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง  

พ.ศ. ๒๔๙๓ 
LAWC๐๑๑ ค๑๑ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญา 

การปูองกันรํวมกันแหํงเอเซยีอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
LAWC๐๑๒ ค๑๒ - พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมด 
ความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

LAWC๐๑๓ ค๑๓ พระราชบัญญัติความรํวมมือระหวํางประเทศในเรื่องทางอาญา  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

LAWC๐๑๔ ค๑๔ - พระราชบัญญัติควบคุมการบ าบัดโรคสัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(ว๖๔)> 

LAWC๐๑๕ ค๑๕ - พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(ก๙๗)> 

LAWC๐๑๖ ค๑๖ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
LAWC๐๑๗ ค๑๗ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
LAWC๐๑๘ ค๑๘ พระราชบัญญัติควบคุมการสํงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธ

ยุทธภัณฑ ์และส่ิงท่ีใช๎ในการสงคราม พุทธศักราช ๒๔๙๕ 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๑๓ 

ค 
 
LAWC๐๑๙ ค๑๙ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของประชาคมยุโรปและ

ส านักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ .ศ. 
๒๕๒๒ 

LAWC๐๒๐ ค๒๐ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWC๐๒๑ ค๒๑ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWC๐๒๒ ค๒๒ - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ใน

ภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWC๐๒๓ ค๒๓ พระราชก าหนดควบคุมสินค๎าตามชายแดน พ .ศ. ๒๕๒๔ 
LAWC๐๒๔ ค๒๔ พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
LAWC๐๒๕ ค๒๕ พระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWC๐๒๖ ค๒๖ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหวํางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ 
LAWC๐๒๗ ค๒๗ - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค๘๐)> 
LAWC๐๒๘ ค๒๘ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWC๐๒๙ ค๒๙ พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมด 
ความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ย๒๑)> 

LAWC๐๓๐ ค๓๐ พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. ๒๕๐๕ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ (จ๑๕)> 

LAWC๐๓๑ ค๓๑ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

LAWC๐๓๒ ค๓๒ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแหํง
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

LAWC๐๓๓ ค๓๓ พระราชบัญญัติค๎ุมครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
LAWC๐๓๔ ค๓๔ พระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWC๐๓๕ ค๓๕ - พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ  

พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ว๐๑)> 

 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๑๔ 

ค 
 
LAWC๐๓๖ ค๓๖ พระราชบัญญัติเครื่องแบบข๎าราชการฝุายพลเรือน พุทธศักราช 

๒๔๗๘ 
LAWC๐๓๗ ค๓๗ พระราชบัญญัติเครื่องแบบข๎าราชการฝุายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWC๐๓๘ ค๓๘ พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ๎าหน๎าท่ีสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWC๐๓๙ ค๓๙ - พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับท่ี ๒) 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
(ต๐๓)> 

LAWC๐๔๐ ค๔๐ พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
LAWC๐๔๑ ค๔๑ พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
LAWC๐๔๒ ค๔๒ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๐๔๓ ค๔๓ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ 
LAWC๐๔๔ ค๔๔ พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 
LAWC๐๔๕ ค๔๕ พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจ าตัวเจ๎าหน๎าท่ี

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWC๐๔๖ ค๔๖ พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWC๐๔๗ ค๔๗ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค๎า พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWC๐๔๘ ค๔๘ พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
LAWC๐๔๙ ค๔๙ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวง

การช านัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ 
LAWC๐๕๐ ค๕๐ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผ๎ู

ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWC๐๕๑ ค๕๑ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWC๐๕๒ ค๕๒ - พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ร๔๖)> 

LAWC๐๕๓ ค๕๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๑ 

LAWC๐๕๔ ค๕๔ พระราชบัญญัติเครื่องแบบผ๎ูพิพากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
LAWC๐๕๕ ค๕๕ - พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ร๔๖)> 

 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๑๕ 

ค 
 
LAWC๐๕๖ ค๕๖ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทาง

ดาวเทียมระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
LAWC๐๕๗ ค๕๗ - พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(ภ๐๘)> 

LAWC๐๕๘ ค๕๘ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๐๕๙ ค๕๙ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักงานใหญํของสหภาพ

ไปรษณียแ์หํงเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๐๖๐ ค๖๐ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของบรรษัทประกันตํอแหํง

เอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWC๐๖๑ ค๖๑ พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรก

คุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWC๐๖๒ ค๖๒ พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพําห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWC๐๖๓ ค๖๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
LAWC๐๖๔ ค๖๔ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWC๐๖๕ ค๖๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค๖๔)> 

LAWC๐๖๖ ค๖๖ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักงานต ารวจสากล
ส าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

LAWC๐๖๗ ค๖๗ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การขํายงานศูนย์
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าแหํงเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๖ 

LAWC๐๖๘ ค๖๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
LAWC๐๖๙ ค๖๙ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การการค๎าโลก  

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWC๐๗๐ ค๗๐ พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิ

ในการรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จและบ านาญ พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
LAWC๐๗๑ ค๗๑ พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแกํข๎าราชการพลเรือน ทหาร หรือ

ต ารวจ ซึ่งกระท าการตํอต๎านการด าเนินการสงครามของญี่ปุุน 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
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 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๑๖ 

ค 
 
LAWC๐๗๒ ค๗๒ - พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่าง

ด้าวบางจ าพวกในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๔<ยกเลิกแล้วโดย 
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ าเป็นหรือ
ซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

LAWC๐๗๓ ค๗๓ - พระราชบัญญัติคุ้มครองส่ิงท่ีใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ในภาวะ 
คับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWC๐๗๔ ค๗๔ พระราชบัญญัติค๎ุมครองหมุดหลักฐานการแผนท่ี พุทธศักราช 
๒๔๗๘ 

LAWC๐๗๕ ค๗๕ พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช 
๒๔๘๔ 

LAWC๐๗๖ ค๗๖ พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแรํ
ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

LAWC๐๗๗ ค๗๗ พระราชบัญญัติค๎ุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWC๐๗๘ ค๗๘ - พระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ (ป๓๕)> 

LAWC๐๗๙ ค๗๙ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของคณะมนตรีความรํวมมือ 
ทางศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

LAWC๐๘๐ ค๘๐ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWC๐๘๑ ค๘๑ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ป๕๕)> 

LAWC๐๘๒ ค๘๒ พระราชบัญญัติค๎ุมครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWC๐๘๓ ค๘๓ พระราชบัญญัติค๎ุมครองและสํงเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWC๐๘๔ ค๘๔ พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWC๐๘๕ ค๘๕ พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWC๐๘๖ ค๘๖ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์

ชุมชนแหํงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWC๐๘๗ ค๘๗ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของสถาบันประกันการลงทุน

พหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWC๐๘๘ ค๘๘ พระราชบัญญัติค๎ุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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LAWC๐๘๙ ค๘๙ พระราชบัญญัติคําตอบแทนผ๎ูเสียหาย และคําทดแทนและคําใช๎จําย

แกํจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
LAWC๐๙๐ ค๙๐ พระราชบัญญัติความลับทางการค๎า พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWC๐๙๑ ค๙๑ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การห๎ามอาวุธเคมี 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWC๐๙๒ ค๙๒ พระราชบัญญัติค๎ุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWC๐๙๓ ค๙๓ พระราชบัญญัติค๎ุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWC๐๙๔ ค๙๔ พระราชบัญญัติค๎ุมครองส่ิงบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWC๐๙๕ ค๙๕ พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ป๕๕)> 

LAWC๐๙๖ ค๙๖ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการประชุมภาคีอนุสัญญาวําด๎วยการค๎า
ระหวํางประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาท่ีใกล๎สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๓ 
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

LAWC๐๙๗ ค๙๗ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของส านักงานผ๎ูแทนธนาคาร
พัฒนาเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

LAWC๐๙๘ ค๙๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพํงและคําเสียหายจากเรือโดนกัน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

LAWC๐๙๙ ค๙๙ พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล๎า พุทธศักราช 
๒๔๘๔ 

LAWC๑๐๐ ค๑๐๐ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การดาวเทียม
เคล่ือนท่ีระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

LAWC๑๐๑ ค๑๐๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส๑๐๒)> 

LAWC๑๐๒ ค๑๐๒ พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

LAWC๑๐๓ ค๑๐๓ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานขององค์การความรํวมมือ
ด๎านอวกาศแหํงเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐ 

LAWC๑๐๔ ค๑๐๔ พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๐๕ ค๑๐๕ พระราชบัญญัติค าน าหน๎านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๐๖ ค๑๐๖ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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LAWC๑๐๗ ค๑๐๗ พระราชบัญญัติค๎ุมครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๐๘ ค๑๐๘ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๐๙ ค๑๐๙ พระราชบัญญัติความรับผิดตํอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค๎าท่ีไมํ

ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๑๐ ค๑๑๐ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแหํง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWC๑๑๑ ค๑๑๑ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของสถาบันความรํวมมือเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจลํุมน้ าโขง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
LAWC๑๑๒ ค๑๑๒ พระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูรับงานไปท าท่ีบ๎าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWC๑๑๓ ค๑๑๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWC๑๑๔ ค๑๑๔ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมใน

การท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWC๑๑๕ ค๑๑๕ พระราชบัญญัติค าส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภา

ผ๎ูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWC๑๑๖ ค๑๑๖ พระราชบัญญัติความรํวมมือระหวํางประเทศในทางแพํงเกี่ยวกับการ

ละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
LAWC๑๑๗ ค๑๑๗ พระราชบัญญัติควบคุมการใช๎สารต๎องห๎ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
LAWC๑๑๘ ค๑๑๘ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการประชุมภาคีอนุสัญญาวําด๎วยการค๎า

ระหวํางประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาท่ีใกล๎สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๖ 
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

LAWC๑๑๙ ค๑๑๙ พระราชบัญญัติความเทําเทียมระหวํางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWC๑๒๐ ค๑๒๐ พระราชบัญญัติค๎ุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชํวยการเจริญ

พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWC๑๒๑ ค๑๒๑ พระราชบัญญัติคลังสินค๎า ไซโล และห๎องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWC๑๒๒ ค๑๒๒ พระราชบัญญัติคุ๎มครองการด าเนินงานของส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาค

ของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWC๑๒๓ ค๑๒๓ พระราชบัญญัติค๎ุมครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงาน

หมุนเวียนระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWC๑๒๔ ค๑๒๔ พระราชบัญญัติคุ๎มครองการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข๎าว

ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWC๑๒๕ ค๑๒๕ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWC๑๒๖ ค๑๒๖ พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพํงตํอความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิด

จากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWC๑๒๗ ค๑๒๗ พระราชบัญญัติควบคุมการสํงเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ค 
 
LAWC๑๒๘ ค๑๒๘ พระราชบัญญัติคุ๎มครองการด าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร๎อมปูองกันภัย

พิบัติแหํงเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWC๑๒๙ ค๑๒๙ พระราชบัญญัติคุ๎มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาวําด๎วยการห๎าม

ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ ์พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWC๑๓๐ ค๑๓๐ พระราชบัญญัติความมั่นคงด๎านวัคซีนแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWC๑๓๑ ค๑๓๑ พระราชบัญญัติคุ๎มครองการด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจและการค๎า

ฮํองกงประจ าประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWC๑๓๒ ค๑๓๒ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWC๑๓๓ ค๑๓๓ พระราชบัญญัติคุ๎มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรมหรือที่อยํูอาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWC๑๓๔ ค๑๓๔ พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWC๑๓๕ ค๑๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล๎อม

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWC๑๓๖ ค๑๓๖ พระราชบัญญัติคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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LAWD๐๐๑ ง๐๑ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
LAWD๐๐๒ ง๐๒ พระราชบัญญัติเงินเดือนของข๎าราชการผ๎ูถูกส่ังพักราชการ  

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
LAWD๐๐๓ ง๐๓ พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
LAWD๐๐๔ ง๐๔ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWD๐๐๕ ง๐๕ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
LAWD๐๐๖ ง๐๖ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบ

แทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ง๑๑)> 

LAWD๐๐๗ ง๐๗ - พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร๑๐)> 

LAWD๐๐๘ ง๐๘ รวมกฎหมายงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
LAWD๐๐๙ ง๐๙ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหนํง

ข๎าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWD๐๑๐ ง๑๐ พระราชบัญญัติงาช๎าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWD๐๑๑ ง๑๑ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหนํง และประโยชน์ตอบ

แทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

LAWD๐๑๒ ง๑๒ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหนํง และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒๑ 

จ 
 
LAWE๐๐๑ จ๐๑ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
LAWE๐๐๒ จ๐๒ พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 
LAWE๐๐๓ จ๐๓ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWE๐๐๔ จ๐๔ พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช 

๒๔๗๙ 
LAWE๐๐๕ จ๐๕ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน 

ศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 
LAWE๐๐๖ จ๐๖ - พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (ศ๐๓)> 

LAWE๐๐๗ จ๐๗ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

LAWE๐๐๘ จ๐๘ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
LAWE๐๐๙ จ๐๙ พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗<ยกเลิกแล้วโดย 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภ๐๗)> 
LAWE๐๑๐ จ๑๐ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและ

สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ (จ๔๓)> 

LAWE๐๑๑ จ๑๑ พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
LAWE๐๑๒ จ๑๒ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝุายพระมหากษัตริย์  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (จ๔๐)> 

LAWE๐๑๓ จ๑๓ - พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝุายรัฐสภา พ .ศ. ๒๕๑๘
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝุายรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร๕๒)> 

LAWE๐๑๔ จ๑๔ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWE๐๑๕ จ๑๕ พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWE๐๑๖ จ๑๖ พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพทุธศักราช 

๒๔๖๔ 
LAWE๐๑๗ จ๑๗ พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูํบ๎านอาสาพัฒนาและปูองกัน

ตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๒๒ 

จ 
 
LAWE๐๑๘ จ๑๘ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWE๐๑๙ จ๑๙ พระราชบัญญัติจัดหางานและค๎ุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
LAWE๐๒๐ จ๒๐ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWE๐๒๑ จ๒๑ พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ภ๐๗)> 

LAWE๐๒๒ จ๒๒ พระราชบัญญัติจัดสรรรายได๎ประเภทภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให๎แกํราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ 

LAWE๐๒๓ จ๒๓ - พระราชบัญญัติจ ากัดสิทธิคนไทยผู้กระท าการอันเป็นภัยแก่ชาติ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไม่
เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWE๐๒๔ จ๒๔ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค๎าระหวําง
ประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค๎าระหวําง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

LAWE๐๒๕ จ๒๕ - พระราชบัญญัติจัดสรรทุนส ารองเงินตราเพื่อบูรณะประเทศ  
พ.ศ. ๒๔๘๙ 
<กฎหมายใช้เฉพาะกาล ไม่มีผลใช้บังคับกับสภาพกาลใดอีก> 

LAWE๐๒๖ จ๒๖ พระราชก าหนดจัดสรรทุนส ารองเงินตราเกินจ านวนธนบัตรออกใช๎  
พ.ศ. ๒๔๙๘ 

LAWE๐๒๗ จ๒๗ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล๎มละลายและวิธีพิจารณาคดีล๎มละลาย  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWE๐๒๘ จ๒๘ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWE๐๒๙ จ๒๙ พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWE๐๓๐ จ๓๐ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพํงกรุงเทพใต๎และศาลอาญากรุงเทพใต๎ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 
LAWE๐๓๑ จ๓๑ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. ๒๕๓๒ 
LAWE๐๓๒ จ๓๒ พระราชบัญญัติจดแจ๎งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWE๐๓๓ จ๓๓ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพํงธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี  

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
LAWE๐๓๔ จ๓๔ รวมกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองในภูมิภาค 
LAWE๐๓๕ จ๓๕ พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒๓ 

จ 
 
LAWE๐๓๖ จ๓๖ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงส าหรับจังหวัดพระนครและจังหวัด

ธนบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
LAWE๐๓๗ จ๓๗ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงส าหรับหัวเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
LAWE๐๓๘ จ๓๘ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWE๐๓๙ จ๓๙ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWE๐๔๐ จ๔๐ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWE๐๔๑ จ๔๑ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพํงตลิ่งชัน ศาลแพํงพระโขนง ศาลแพํงมีนบุรี ศาล

อาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWE๐๔๒ จ๔๒ พระราชบัญญัติเจ๎าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWE๐๔๓ จ๔๓ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
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๒๔ 

ช 
 
LAWF๐๐๑ ช๐๑ พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
LAWF๐๐๒ ช๐๒ พระราชบัญญัติใช๎ตราแผํนดิน (รัตนโกสินทรศก ๑๐๘) 
LAWF๐๐๓ ช๐๓ พระราชบัญญัติชดเชยคําภาษีอากรสินค๎าสํงออกที่ผลิตใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
LAWF๐๐๔ ช๐๔ พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWF๐๐๕ ช๐๕ พระราชบัญญัติชํางรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWF๐๐๖ ช๐๖ พระราชก าหนดช้ันยศเสนอความชอบส าหรับพระราชทานเครื่อง

ราชอศิริยาภรณ ์ช๎างเผือกแลมงกุฎสยาม (พระพุทธศักราช ๒๔๕๙) 
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๒๕ 

ด 
 
LAWG๐๐๑ ด๐๑ พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให๎กู๎ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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๒๖ 

ต 
 
LAWH๐๐๑ ต๐๑ - พระราชบัญญัติต๋ัวเงินคลัง พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ก๑๑๗)> 

LAWH๐๐๒ ต๐๒ - พระราชบัญญัติตามช้าง รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWH๐๐๓ ต๐๓ พระราชบัญญัติต ารวจแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWH๐๐๔ ต๐๔ รวมกฎหมายต้ังจังหวัด 
 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒๗ 

ถ 
 
LAWHA๐๑ ถ๐๑ พระราชก าหนดถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห๎าบาท 

ลักษณะเก๎าเหล่ียม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒๘ 

ท 
 
LAWI๐๐๑ ท๐๑ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
LAWI๐๐๒ ท๐๒ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
LAWI๐๐๓ ท๐๓ พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWI๐๐๔ ท๐๔ - พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ก๑๑๐)> 

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

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ท๐๘)> 

LAWI๐๐๘ ท๐๘ พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWI๐๐๙ ท๐๙ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWI๐๑๐ ท๑๐ พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWI๐๑๑ ท๑๑ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWI๐๑๒ ท๑๒ พระราชบัญญัติเทคโนโลยีปูองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWI๐๑๓ ท๑๓ พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธ ิพ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒๙ 

ธ 
 
LAWJ๐๐๑ ธ๐๑ พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWJ๐๐๒ ธ๐๒ พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWJ๐๐๓ ธ๐๓ พระราชบัญญัติธนาคารแหํงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
LAWJ๐๐๔ ธ๐๔ <ว่าง> 
LAWJ๐๐๕ ธ๐๕ พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
LAWJ๐๐๖ ธ๐๖ พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
LAWJ๐๐๗ ธ๐๗ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 
LAWJ๐๐๘ ธ๐๘ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWJ๐๐๙ ธ๐๙ พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสํงออกและน าเข๎าแหํงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๖ 
LAWJ๐๑๐ ธ๑๐ พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWJ๐๑๑ ธ๑๑ พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม

แหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWJ๐๑๒ ธ๑๒ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWJ๐๑๓ ธ๑๓ พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๐ 

น 
 
LAWK๐๐๑ น๐๑ รวมกฎหมายนิรโทษกรรม 
LAWK๐๐๒ น๐๒ พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWK๐๐๓ น๐๓ พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
LAWK๐๐๔ น๐๔ - พระราชบัญญัติน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ก๑๐๘)> 

LAWK๐๐๕ น๐๕ พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
LAWK๐๐๖ น๐๖ <ว่าง> 
LAWK๐๐๗ น๐๗ พระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 
LAWK๐๐๘ น๐๘ พระราชบัญญัตินโยบายการทํองเท่ียวแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWK๐๐๙ น๐๙ พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๑ 

บ 
 
LAWL๐๐๑ บ๐๑ - พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒  
พ.ศ. ๒๕๔๗> 

LAWL๐๐๒ บ๐๒ พระราชบัญญัติบังคับการให๎เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตํอเชลยศึก ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

LAWL๐๐๓ บ๐๓ - พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล 
พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานองค์การของรัฐ พ.ศ. ๒๔๙๘
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (บ๑๗)> 

LAWL๐๐๔ บ๐๔ พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
LAWL๐๐๕ บ๐๕ พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWL๐๐๖ บ๐๖ - พระราชบัญญัติบ ารุงพืช พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWL๐๐๗ บ๐๗ พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
LAWL๐๐๘ บ๐๘ พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

๒๕๑๖ 
LAWL๐๐๙ บ๐๙ พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 
LAWL๐๑๐ บ๑๐ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
LAWL๐๑๑ บ๑๑ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWL๐๑๒ บ๑๒ พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยํอม พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
LAWL๐๑๓ บ๑๓ - พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม  

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (ธ๑๑)> 

LAWL๐๑๔ บ๑๔ พระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูํอาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWL๐๑๕ บ๑๕ - พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ (ย๑๖)> 

 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๒ 

บ 
 
LAWL๐๑๖ บ๑๖ พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWL๐๑๗ บ๑๗ พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWL๐๑๘ บ๑๘ พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

<ยกเลิกแล้วโดย มาตรา ๙๕ แห่งพระราชก าหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ท่ีก าหนดให้พระราชก าหนดนี้ยกเลิก 
เมื่อครบสิบสองปีนับแต่วันท่ีใช้บังคับ> 

 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๓ 

ป 
 
LAWM๐๐๑ ป๐๑ - ประกาศห้ามมิให้ตกเข้าแก่ชาวนา 

<ยกเลิกแล้วโดย สภาพการใช้> 
LAWM๐๐๒ ป๐๒ ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
LAWM๐๐๓ ป๐๓ ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ 
LAWM๐๐๔ ป๐๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง 
LAWM๐๐๕ ป๐๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
LAWM๐๐๖ ป๐๖ ประมวลกฎหมายอาญา 
LAWM๐๐๗ ป๐๗ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
LAWM๐๐๘ ป๐๘ ประมวลรัษฎากร 
LAWM๐๐๙ ป๐๙ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWM๐๑๐ ป๑๐ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWM๐๑๑ ป๑๑ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWM๐๑๒ ป๑๒ - พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(ก๑๑๓)> 

LAWM๐๑๓ ป๑๓ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค๎าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
LAWM๐๑๔ ป๑๔ - พระราชบัญญัติปรามการท าให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก 

พุทธศักราช ๒๔๗๑ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWM๐๑๕ ป๑๕ - พระราชบัญญัติปูองกันการกระท าบางอย่างในการขนส่งสินค้า 
ขาออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมด
ความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

LAWM๐๑๖ ป๑๖ - พระราชบัญญัติปูองกันการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์  
พ.ศ. ๒๔๙๕ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติปูองกันการ
กระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓> 

LAWM๐๑๗ ป๑๗ - พระราชบัญญัติปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ป๔๖)> 

LAWM๐๑๘ ป๑๘ - พระราชบัญญัติปูองกันการทุ่มตลาด พ.ศ. ๒๕๐๗<ยกเลิกแล้วโดย 
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ก๙๔)> 

 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๔ 

ป 
 
LAWM๐๑๙ ป๑๙ - พระราชบัญญัติปูองกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ  

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

LAWM๐๒๐ ป๒๐ พระราชบัญญัติปูองกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWM๐๒๑ ป๒๑ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWM๐๒๒ ป๒๒ - พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การปูองกันและปรามปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ป๔๓)> 

LAWM๐๒๓ ป๒๓ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
LAWM๐๒๔ ป๒๔ - พระราชบัญญัติปูองกันและระงับอัคคีภัย พุทธศักราช ๒๔๙๕

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติปูองกันและระงับอัคคีภัย  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ป๓๙)> 

LAWM๐๒๕ ป๒๕ พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเช้ือเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมด
ความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ย๒๑)> 

LAWM๐๒๖ ป๒๖ พระราชบัญญัติปุาไม๎ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWM๐๒๗ ป๒๗ พระราชบัญญัติปุาสงวนแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
LAWM๐๒๘ ป๒๘ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
LAWM๐๒๙ ป๒๙ พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
LAWM๐๓๐ ป๓๐ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWM๐๓๑ ป๓๑ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
LAWM๐๓๒ ป๓๒ พระราชก าหนดปูองกันการใช๎สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWM๐๓๓ ป๓๓ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWM๐๓๔ ป๓๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยพรรคการเมือง พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
LAWM๐๓๕ ป๓๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๕ 

ป 
 
LAWM๐๓๖ ป๓๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
<ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. ๒๕๖๑ (ป๕๗) 
ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ป๕๘)> 

LAWM๐๓๗ ป๓๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการออกเสียงประชามติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

LAWM๐๓๘ ป๓๘ พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWM๐๓๙ ป๓๙ - พระราชบัญญัติปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ป๔๖)> 

LAWM๐๔๐ ป๔๐ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWM๐๔๑ ป๔๑ - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของ

รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ป๔๘)> 

LAWM๐๔๒ ป๔๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผ๎ูด ารงต าแหนํงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

LAWM๐๔๓ ป๔๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

LAWM๐๔๔ ป๔๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการตรวจเงินแผํนดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

LAWM๐๔๕
  

ป๔๕ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ป๕๔)> 

LAWM๐๔๖ ป๔๖ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWM๐๔๗ ป๔๗ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWM๐๔๘ ป๔๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยผ๎ูตรวจการแผํนดิน  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๖ 

ป 
 
LAWM๐๔๙ ป๔๙ รวมกฎหมายเปล่ียนแปลงเขตอ านาจศาล 
LAWM๐๕๐ ป๕๐ พระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู๎ท่ีกระทรวงการคลังกู๎

เพื่อชํวยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

LAWM๐๕๑ ป๕๑ พระราชบัญญัติเปล่ียนช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖ 

LAWM๐๕๒ ป๕๒ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมีสํวนรํวมในองค์กร
อาชญากรรมข๎ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

LAWM๐๕๓ ป๕๓ พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

LAWM๐๕๔ ป๕๔ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอ
การร๎ายและการแพรํขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล๎างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

LAWM๐๕๕ ป๕๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

LAWM๐๕๖ ป๕๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

LAWM๐๕๗ ป๕๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการได๎มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

LAWM๐๕๘ ป๕๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู๎แทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

LAWM๐๕๙ ป๕๙  พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๗ 

ผ 
 
LAWN๐๐๑ ผ๐๑ - พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ว๖๗)> 
LAWN๐๐๒ ผ๐๒ พระราชบัญญัติผ๎ูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWN๐๐๓ ผ๐๓ พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWN๐๐๔ ผ๐๔ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๘ 

พ 
 
LAWO๐๐๑ พ๐๑ - พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ (พ๑๖)> 

LAWO๐๐๒ พ๐๒ - พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (อ๒๓)> 

LAWO๐๐๓ พ๐๓ - พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ (ป๓๔)> 

LAWO๐๐๔ พ๐๔ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ (พ๑๘)> 

LAWO๐๐๕ พ๐๕ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWO๐๐๖ พ๐๖ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ร๒๘)> 
LAWO๐๐๗ พ๐๗ พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWO๐๐๘ พ๐๘ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (ภ๐๗)> 

LAWO๐๐๙ พ๐๙ พระราชบัญญัติเพิ่มอ านาจต ารวจในการปูองกันและปราบปรามการ
กระท าผิดทางน้ า พ.ศ. ๒๔๙๖ 

LAWO๐๑๐ พ๑๐ พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ภ๐๗)> 

LAWO๐๑๑ พ๑๑ พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส๙๕)> 

LAWO๐๑๒ พ๑๒ พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWO๐๑๓ พ๑๓ - พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ร๔๓)> 

LAWO๐๑๔ พ๑๔ พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWO๐๑๕ พ๑๕ พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWO๐๑๖ พ๑๖ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓๙ 

พ 
 
LAWO๐๑๗ พ๑๗ พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
LAWO๐๑๘ พ๑๘ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWO๐๑๙ พ๑๙ พระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔๐ 

ฟ 
 
LAWP๐๐๑ ฟ๐๑ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผ๎ูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔๑ 

ภ 
 
LAWQ๐๐๑ ภ๐๑ - พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ภ๐๘)> 

LAWQ๐๐๒ ภ๐๒ พระราชบัญญัติภาษีเงินได๎ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
LAWQ๐๐๓ ภ๐๓ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (ภ๑๐)> 

LAWQ๐๐๔ ภ๐๔ พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
LAWQ๐๐๕ ภ๐๕ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (ภ๑๐)> 

LAWQ๐๐๖ ภ๐๖ พระราชก าหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

LAWQ๐๐๗ ภ๐๗ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWQ๐๐๘ ภ๐๘ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWQ๐๐๙ ภ๐๙ พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWQ๐๑๐ ภ๑๐ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔๒ 

ม 
 
LAWR๐๐๑ ม๐๑ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ม๒๗)> 

LAWR๐๐๒ ม๐๒ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๑ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ม๒๘)> 

LAWR๐๐๓ ม๐๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWR๐๐๔ ม๐๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWR๐๐๕ ม๐๕ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWR๐๐๖ ม๐๖ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ม๒๙)> 

LAWR๐๐๗ ม๐๗ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ม๓๑)> 

LAWR๐๐๘ ม๐๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWR๐๐๙ ม๐๙ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWR๐๑๐ ม๑๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ .ศ. ๒๕๒๑ 
LAWR๐๑๑ ม๑๑ - พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ก๘๘)> 

LAWR๐๑๒ ม๑๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWR๐๑๓ ม๑๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWR๐๑๔ ม๑๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWR๐๑๕ ม๑๕ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWR๐๑๖ ม๑๖ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWR๐๑๗ ม๑๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWR๐๑๘ ม๑๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWR๐๑๙ ม๑๙ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWR๐๒๐ ม๒๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWR๐๒๑ ม๒๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWR๐๒๒ ม๒๒ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
LAWR๐๒๓ ม๒๓ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔๓ 

ม 
 
LAWR๐๒๔ ม๒๔ พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒  
(ม๓๓)> 

LAWR๐๒๕ ม๒๕ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผ๎ูกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

LAWR๐๒๖ ม๒๖ - พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้า
หญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ป๔๗)> 

LAWR๐๒๗ ม๒๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWR๐๒๘ ม๒๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWR๐๒๙ ม๒๙ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWR๐๓๐ ม๓๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
LAWR๐๓๑ ม๓๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWR๐๓๒ ม๓๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWR๐๓๓ ม๓๓ พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWR๐๓๔ ม๓๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWR๐๓๕ ม๓๕ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWR๐๓๖ ม๓๖ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWR๐๓๗ ม๓๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWR๐๓๘ ม๓๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWR๐๓๙ ม๓๙ พระราชบัญญัติมาตรการปกปูองจากการน าเข๎าสินค๎าท่ีเพิ่มข้ึน  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWR๐๔๐ ม๔๐ พระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWR๐๔๑ ม๔๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWR๐๔๒ ม๔๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWR๐๔๓ ม๔๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ 

<เปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย 
พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖ (ป๕๑)> 
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ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔๔ 

ม 
 
LAWR๐๔๔ ม๔๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWR๐๔๕ ม๔๕ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWR๐๔๖ ม๔๖ พระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผ๎ูหลบหนีการ

ปลํอยช่ัวคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWR๐๔๗ ม๔๗ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWR๐๔๘ ม๔๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/4.PDF


ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔๕ 

ย 
 
LAWS๐๐๑ ย๐๑ - พระราชบัญญัติยศต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
(ต๐๓)> 

LAWS๐๐๒ ย๐๒ พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
LAWS๐๐๓ ย๐๓ พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผ๎ูบังคับบัญชา และเจ๎าหน๎าท่ีกอง

อาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWS๐๐๔ ย๐๔ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
LAWS๐๐๕ ย๐๕ พระราชบัญญัติยกเว๎นคําธรรมเนียมบางประเภทให๎แกํผ๎ูได๎รับ

พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
LAWS๐๐๖ ย๐๖ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (ภ๐๗)> 

LAWS๐๐๗ ย๐๗ พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWS๐๐๘ ย๐๘ รวมกฎหมายยกเว๎นความผิดเกี่ยวกับผ๎ูขาดหนีราชการทหาร ต ารวจ 

และการเกณฑ์แรงงาน 
LAWS๐๐๙ ย๐๙ พระราชบัญญัติยกเว๎นคําธรรมเนียมบางประเภทให๎แกํผ๎ูได๎รับ

พระราชทานเหรียญกล๎าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
LAWS๐๑๐ ย๑๐ พระราชบัญญัติยกเว๎นคําธรรมเนียมบางประเภทให๎แกํทหารผํานศึก

นอกประจ าการและครอบครัวทหารผํานศึกซึ่งเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

LAWS๐๑๑ ย๑๑ พระราชบัญญัติยศต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
LAWS๐๑๒ ย๑๒ รวมกฎหมายยกเว๎นความผิดทางอาญาให๎แกํผ๎ูน าอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ท่ีไมํได๎รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห๎าม
ออกใบอนุญาต มามอบให๎แกํทางราชการ 

LAWS๐๑๓ ย๑๓ พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีไมํเหมาะสมกับกาล
ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

LAWS๐๑๔ ย๑๔ พระราชบัญญัติยกเว๎นการน าระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ 
แหํงประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์มาใช๎บังคับแกํผ๎ูสูญหายจาก
กรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

LAWS๐๑๕ ย๑๕ พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใช๎บังคับในภาวะคับขัน 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

LAWS๐๑๖ ย๑๖ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

LAWS๐๑๗ ย๑๗ รวมกฎหมายยกฐานะศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔๖ 

ย 
 
LAWS๐๑๘ ย๑๘ พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWS๐๑๙ ย๑๙ พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าส่ังของคณะปฏิรูป

การปกครองแผํนดิน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง ท่ีให๎ศาลพลเรือนเป็น
ศาลทหารในเวลาไมํปกติ และท่ีให๎ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับ
ความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

LAWS๐๒๐ ย๒๐ พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

LAWS๐๒๑ ย๒๑ พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ าเป็นหรือ
ซ้ าซ๎อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

LAWS๐๒๒ ย๒๒ พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค๎าเกษตรลํวงหน๎า พ.ศ. 
๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

LAWS๐๒๓ ย๒๓ พระราชก าหนดยกเว๎นและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

LAWS๐๒๔ ย๒๔ พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๒  
ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

LAWS๐๒๕ ย๒๕ พระราชบัญญัติยกเว๎นเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔๗ 

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

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWT๐๐๔ ร๐๔ รวมกฎหมายระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหวํางเวลา
ประกาศใช๎กฎอัยการศึกฯ 

LAWT๐๐๕ ร๐๕ - พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๐ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ร๔๖)> 

LAWT๐๐๖ ร๐๖ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
LAWT๐๐๗ ร๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWT๐๐๘ ร๐๘ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (ร๔๔)> 

LAWT๐๐๙ ร๐๙ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร๕๓)> 

LAWT๐๑๐ ร๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการฝุายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWT๐๑๑ ร๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWT๐๑๒ ร๑๒ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (ร๔๗)> 

LAWT๐๑๓ ร๑๓ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (ร๕๔)> 

LAWT๐๑๔ ร๑๔ - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ (อ๑๖)> 

LAWT๐๑๕ ร๑๕ พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔๘ 

ร 
 
LAWT๐๑๖ ร๑๖ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย

ของบ๎านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWT๐๑๗ ร๑๗ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWT๐๑๘ ร๑๘ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWT๐๑๙ ร๑๙ พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWT๐๒๐ ร๒๐ พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
LAWT๐๒๑ ร๒๑ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ๎า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWT๐๒๒ ร๒๒ พระราชบัญญัติรายได๎เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWT๐๒๓ ร๒๓ - พระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๘ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

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

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ร๔๒)> 

LAWT๐๒๗ ร๒๗ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
LAWT๐๒๘ ร๒๘ พระราชบัญญัติแรํ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWT๐๒๙ ร๒๙ พระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWT๐๓๐ ร๓๐ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWT๐๓๑ ร๓๑ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWT๐๓๒ ร๓๒ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWT๐๓๓ ร๓๓ พระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. ๒๕๐๕ 
LAWT๐๓๔ ร๓๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
LAWT๐๓๕ ร๓๕ - พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ร๔๙)> 
LAWT๐๓๖ ร๓๖ พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWT๐๓๗ ร๓๗ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
(ต๐๓)> 

LAWT๐๓๘ ร๓๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๔๙ 

ร 
 
LAWT๐๓๙ ร๓๙ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (ร๔๘)> 

LAWT๐๔๐ ร๔๐ พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
LAWT๐๔๑ ร๔๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWT๐๔๒ ร๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWT๐๔๓ ร๔๓ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWT๐๔๔ ร๔๔ พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWT๐๔๕ ร๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWT๐๔๖ ร๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWT๐๔๗ ร๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWT๐๔๘ ร๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWT๐๔๙ ร๔๙ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWT๐๕๐ ร๕๐ พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWT๐๕๑ ร๕๑ พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร๎อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWT๐๕๒ ร๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝุายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWT๐๕๓ ร๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWT๐๕๔ ร๕๔ พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
LAWT๐๕๕ ร๕๕ พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWT๐๕๖ ร๕๖ พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWT๐๕๗ ร๕๗ พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWT๐๕๘  ร๕๘ พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWT๐๕๙ ร๕๙ พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWT๐๖๐ ๖๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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LAWU๐๐๑ ล๐๑ พระราชบัญญัติล๎มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
LAWU๐๐๒ ล๐๒ - พระราชบัญญัติล้อเล่ือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWU๐๐๓ ล๐๓ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท๎องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
LAWU๐๐๔ ล๐๔ - พระราชบัญญัติลักษณพยาน ปีรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๓ 

<ยกเลิกแล้วโดย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ป๐๔) 
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป๐๕)> 

LAWU๐๐๕ ล๐๕ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWU๐๐๖ ล๐๖ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWU๐๐๗ ล๐๗ รวมกฎหมายล๎างมลทิน 
LAWU๐๐๘ ล๐๘ พระราชบัญญัติเล่ือยโซํยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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LAWV๐๐๑ ว๐๑ พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWV๐๐๒ ว๐๒ พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWV๐๐๓ ว๐๓ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWV๐๐๔ ว๐๔ รวมกฎหมายวําด๎วยการกู๎เงิน 
LAWV๐๐๕ ว๐๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเช้ือเพลิง พุทธศักราช 

๒๔๗๔ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค๘๕)> 

LAWV๐๐๖ ว๐๖ พระราชบัญญัติวําด๎วยการขัดกันแหํงกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
LAWV๐๐๗ ว๐๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช ๒๔๗๑

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ (ม๒๖)> 

LAWV๐๐๘ ว๐๘ พระราชบัญญัติวําด๎วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
LAWV๐๐๙ ว๐๙ พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๔๙๕ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ก๑๑๙)> 

LAWV๐๑๐ ว๑๐ พระราชบัญญัติวําด๎วยการปฏิบัติตํออากาศยานท่ีกระท าผิด
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

LAWV๐๑๑ ว๑๑ พระราชบัญญัติวําด๎วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช 
๒๔๗๕ 

LAWV๐๑๒ ว๑๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ว๘๕)> 

LAWV๐๑๓ ว๑๓ พระราชบัญญัติวําด๎วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช 
๒๔๗๘ 

LAWV๐๑๔ ว๑๔ พระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (ค๑๒๕)> 

LAWV๐๑๕ ว๑๕ พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

LAWV๐๑๖ ว๑๖ พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หนํวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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LAWV๐๑๗ ว๑๗ พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดอันเกิดจากการใช๎เช็ค พ .ศ. ๒๕๓๔ 
LAWV๐๑๘ ว๑๘ พระราชบัญญัติวําด๎วยลักษณฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิ

กในกรุงสยามตามกฎหมาย (รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๘) 
LAWV๐๑๙ ว๑๙ พระราชบัญญัติวําด๎วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝุายสรรพากรเฉพาะ

กาลเนื่องจากพระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

LAWV๐๒๐ ว๒๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
(ต๐๓)> 

LAWV๐๒๑ ว๒๑ พระราชบัญญัติวําด๎วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
LAWV๐๒๒ ว๒๒ พระราชบัญญัติวําด๎วยการใช๎กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 

นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
LAWV๐๒๓ ว๒๓ พระราชบัญญัติวําด๎วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 
LAWV๐๒๔ ว๒๔ พระราชบัญญัติวําด๎วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
LAWV๐๒๕ ว๒๕ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ (ว๕๘)> 
LAWV๐๒๖ ว๒๖ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
LAWV๐๒๗ ว๒๗ พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ (ส๕๙)> 
LAWV๐๒๘ ว๒๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
LAWV๐๒๙ ว๒๙ พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดทางวินัยของข๎าราชการซึ่งไปปฏิบัติ

หน๎าท่ีในหนํวยงานท่ีมิใชํสํวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWV๐๓๐ ว๓๐ พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
LAWV๐๓๑ ว๓๑ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ก๑๒๙)> 

LAWV๐๓๒ ว๓๒ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
LAWV๐๓๓ ว๓๓ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWV๐๓๔ ว๓๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการใน

กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ก๑๓๘)> 

LAWV๐๓๕ ว๓๕ พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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LAWV๐๓๖ ว๓๖ พระราชบัญญัติวินัยข๎าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
LAWV๐๓๗ ว๓๗ พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดบางประการตํอการเดินอากาศ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWV๐๓๘ ว๓๘ พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
<ยกเลิกแล้วโดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ซึ่งก าหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ> 

LAWV๐๓๙ ว๓๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ 

LAWV๐๔๐ ว๔๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

LAWV๐๔๑ ว๔๑ พระราชบัญญัติวําด๎วยเอกสิทธิและความค๎ุมกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWV๐๔๒ ว๔๒ พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตปิโตรเลียมใน

ทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWV๐๔๓ ว๔๓ พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWV๐๔๔ ว๔๔ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWV๐๔๕ ว๔๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อตกลงการมอบให้อนุญาโตตุลาการช้ีขาด 

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

LAWV๐๔๖ ว๔๖ พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักร
ไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ 

LAWV๐๔๗ ว๔๗ พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

LAWV๐๔๘ ๔๘ พระราชบัญญัติวําด๎วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนสํง
มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

LAWV๐๔๙ ว๔๙ พระราชบัญญัติวําด๎วยข๎อสัญญาท่ีไมํเป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWV๐๕๐ ว๕๐ พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักร

ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWV๐๕๑ ว๕๑ พระราชบัญญัติวําด๎วยเอกสิทธิและความค๎ุมกันทางกงสุล  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWV๐๕๒ ว๕๒ พระราชบัญญัติวําด๎วยการเข๎าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWV๐๕๓ ว๕๓ พระราชบัญญัติวําด๎วยราคาสินค๎าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๕๔ 

ว 
 
LAWV๐๕๔ ว๕๔ พระราชบัญญัติวําด๎วยการเข๎าช่ือเสนอข๎อบัญญัติท๎องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWV๐๕๕ ว๕๕ พระราชบัญญัติวําด๎วยการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน๎าท่ีระหวํางศาล 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWV๐๕๖ ว๕๖ พระราชบัญญัติวําด๎วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา

ท๎องถิ่นหรือผ๎ูบริหารท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWV๐๕๗ ว๕๗ พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตํอหนํวยงาน

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWV๐๕๘ ว๕๘ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWV๐๕๙ ว๕๙ พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักร

ไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWV๐๖๐ ว๖๐ พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักร

ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ .ศ. ๒๕๔๓ 
LAWV๐๖๑ ว๖๑ พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักร

ไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWV๐๖๒ ว๖๒ พระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดนระหวํางราชอาณาจักร

ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWV๐๖๓ ว๖๓ พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   
LAWV๐๖๔ ว๖๔ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWV๐๖๕ ว๖๕ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWV๐๖๖ ว๖๖ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWV๐๖๗ ว๖๗ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWV๐๖๘ ว๖๘ รวมกฎหมายวําด๎วยการจัดต้ังศาลจังหวัด 
LAWV๐๖๙ ว๖๙ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWV๐๗๐ ว๗๐ พระราชบัญญัติวําด๎วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญท่ีระลึก 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWV๐๗๑ ว๗๑ พระราชบัญญัติวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWV๐๗๒ ว๗๒ พระราชบัญญัติวําด๎วยความเรียบร๎อยในการออกเสียงประชามติรําง

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWV๐๗๓ ว๗๓ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๕๕ 

ว 
 
LAWV๐๗๔ ว๗๔ พระราชบัญญัติวําด๎วยการมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีไปรํวมชันสูตร

พลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แหํงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

LAWV๐๗๕ ว๗๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส๑๐๐)> 

LAWV๐๗๖ ว๗๖ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู๎บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWV๐๗๗ ว๗๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ 

พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
<ยกฐานะจาก ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เป็น พระราชบัญญัติ โดย
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๖ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย์ (คปค๐๓)> 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  
 (ก๑๔๑)> 

LAWV๐๗๘ ว๗๘ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWV๐๗๙ ว๗๙ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWV๐๘๐ ว๘๐ พระราชบัญญัติวําด๎วยการออกเสียงประชามติรํางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWV๐๘๑ ว๘๑ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค๎ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWV๐๘๒ ว๘๒ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWV๐๘๓ ว๘๓ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWV๐๘๔ ว๘๔ พระราชบัญญัติวําด๎วยการจ าหนํายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท๎องที่ต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ๎านโพธ์ิ
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

LAWV๐๖๔ ว๘๕ พระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนและการได๎มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ศ 
 
LAWW๐๐๑ ศ๐๑ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWW๐๐๒ ศ๐๒ พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWW๐๐๓ ศ๐๓ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๕๗ 

ส 
 
LAWX๐๐๑ ส๐๑ พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข๎าราชการผ๎ูได๎รับอันตรายหรือการปุวย

เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWX๐๐๒ ส๐๒ พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ

ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าท่ี
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาก
การช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
หน้าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (ส๖๐)> 

LAWX๐๐๓ ส๐๓ พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผ๎ูประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช 
๒๔๘๕ 

LAWX๐๐๔ ส๐๔ พระราชบัญญัติสงวนและค๎ุมครองสัตว์ปุา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWX๐๐๕ ส๐๕ พระราชบัญญัติสํงผ๎ูร๎ายข๎ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๐๖ ส๐๖ พระราชบัญญัติสํงเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
LAWX๐๐๗ ส๐๗ พระราชบัญญัติสํงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
LAWX๐๐๘ ส๐๘ พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
LAWX๐๐๙ ส๐๙ พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมด 
ความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

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

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (ส๕๓)> 

LAWX๐๑๒ ส๑๒ พระราชบัญญัติสถานสินเช่ือท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๘ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมด 
ความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

LAWX๐๑๓ ส๑๓ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๘ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(ม๑๙)> 

LAWX๐๑๔ ส๑๔ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ (ส๘๒)> 
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๕๘ 

ส 
 
LAWX๐๑๕ ส๑๕ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWX๐๑๖ ส๑๖ พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํง 

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWX๐๑๗ ส๑๗ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWX๐๑๘ ส๑๘ พระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (ว๐๑)> 

LAWX๐๑๙ ส๑๙ พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWX๐๒๐ ส๒๐ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWX๐๒๑ ส๒๑ พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ร๖๐)> 

LAWX๐๒๒ ส๒๒ พระราชบัญญัติสมาคมการค๎า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWX๐๒๓ ส๒๓ พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙ 
LAWX๐๒๔ ส๒๔ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ส๕๗)> 
LAWX๐๒๕ ส๒๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
LAWX๐๒๖ ส๒๖ พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
LAWX๐๒๗ ส๒๗ พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWX๐๒๘ ส๒๘ พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบํงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
LAWX๐๒๙ ส๒๙ พระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWX๐๓๐ ส๓๐ พระราชบัญญัติส ารวจและห้ามกักกันข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ี 
ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWX๐๓๑ ส๓๑ พระราชบัญญัติส าหรับก าจัดผักตบชวา พ.ศ. ๒๔๕๖ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ี 
ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWX๐๓๒ ส๓๒ พระราชบัญญัติส าหรับตรวจปูองกันโรคสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทร
ศก ๑๑๙ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ี 
ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๕๙ 

ส 
 
LAWX๐๓๓ ส๓๓ พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช๎างปุา พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
LAWX๐๓๔ ส๓๔ พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาล 
เป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ (ป๓๘)> 

LAWX๐๓๕ ส๓๕ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (ภ๐๗)> 

LAWX๐๓๖ ส๓๖ พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

LAWX๐๓๗ ส๓๗ พระราชบัญญัติสํงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWX๐๓๘ ส๓๘ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWX๐๓๙ ส๓๙ พระราชบัญญัติสํงเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
LAWX๐๔๐ ส๔๐ พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแรํ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
LAWX๐๔๑ ส๔๑ พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
LAWX๐๔๒ ส๔๒ พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
LAWX๐๔๓ ส๔๓ - พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ม๓๖)> 

LAWX๐๔๔ ส๔๔ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWX๐๔๕ ส๔๕ พระราชบัญญัติเส้ือครุยข๎าราชการตุลาการและดะโต๏ะยุติธรรม  

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
LAWX๐๔๖ ส๔๖ พระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
LAWX๐๔๗ ส๔๗ - พระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแกค่นไทย พ.ศ. ๒๔๙๙ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ี 
ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ย๑๓)> 

LAWX๐๔๘ ส๔๘ พระราชบัญญัติสภาผ๎ูสํงสินค๎าทางเรือแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWX๐๔๙ ส๔๙ - พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ (ส๖๓)> 

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

LAWX๐๕๑ ส๕๑ พระราชบัญญัติเส้ือครุยเนติบัณฑิต พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๐ 

ส 
 
LAWX๐๕๒ ส๕๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
LAWX๐๕๓ ส๕๓ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWX๐๕๔ ส๕๔ พระราชบัญญัติสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWX๐๕๕ ส๕๕ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล๎า พ.ศ. ๒๕๔๑ 
LAWX๐๕๖ ส๕๖ พระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWX๐๕๗ ส๕๗ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWX๐๕๘ ส๕๘ พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWX๐๕๙ ส๕๙ พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
LAWX๐๖๐ ส๖๐ พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผ๎ูประสบภัยเนื่องจากการชํวยเหลือ

ราชการ  
การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน๎าท่ีมนุษยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

LAWX๐๖๑ ส๖๑ พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

LAWX๐๖๒ ส๖๒ พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

LAWX๐๖๓ ส๖๓ พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWX๐๖๔ ส๖๔ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWX๐๖๕ ส๖๕ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลํวงหน๎า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWX๐๖๖ ส๖๖ พระราชบัญญัติสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
LAWX๐๖๗ ส๖๗ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
LAWX๐๖๘ ส๖๘ พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ม๔๘)> 

LAWX๐๖๙ ส๖๙ พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
LAWX๐๗๐ ส๗๐ พระราชบัญญัติสํงเสริมกิจการไฟฟูา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWX๐๗๑ ส๗๑ พระราชบัญญัติสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWX๐๗๒ ส๗๒ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWX๐๗๓ ส๗๓ พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
LAWX๐๗๔ ส๗๔ พระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๑ 

ส 
 
LAWX๐๗๕ ส๗๕ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๗๖ ส๗๖ พระราชบัญญัติสํงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๗๗ ส๗๗ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๗๘ ส๗๘ พระราชบัญญัติสถาบันค๎ุมครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๗๙ ส๗๙ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๘๐ ส๘๐ พระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๘๑ ส๘๑ พระราชบัญญัติสํงเสริมศิลปะรํวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๘๒ ส๘๒ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร

ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
LAWX๐๘๓ ส๘๓ พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ป๔๘)> 

LAWX๐๘๔ ส๘๔ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWX๐๘๕ ส๘๕ พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
LAWX๐๘๖ ส๘๖ พระราชบัญญัติสํงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
LAWX๐๘๗ ส๘๗ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWX๐๘๘ ส๘๘ พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWX๐๘๙ ส๘๙ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWX๐๙๐ ส๙๐ พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWX๐๙๒ ส๙๒ พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWX๐๙๓ ส๙๓ พระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWX๐๙๔ ส๙๔ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWX๐๙๕ ส๙๕ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
LAWX๐๙๖ ส๙๖ พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWX๐๙๗ ส๙๗ พระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWX๐๙๘ ส๙๘ พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWX๐๙๙ ส๙๙ พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหํงประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWX๑๐๐ ส๑๐๐ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖๒ 

ส 
 
LAWX๑๐๑ ส๑๐๑ พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWX๑๐๒ ส๑๐๒ พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาและคุ๎มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖๓ 

ห 
 
LAWY๐๐๑ ห๐๑ พระราชบัญญัติให๎น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช๎บังคับ 

ในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ 
LAWY๐๐๒ ห๐๒ พระราชบัญญัติหอการค๎า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWY๐๐๓ ห๐๓ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWY๐๐๔ ห๐๔ พระราชบัญญัติห๎ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
LAWY๐๐๕ ห๐๕ พระราชบัญญัติให๎บ าเหน็จในการปราบปรามผ๎ูกระท าความผิด  

พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
LAWY๐๐๖ ห๐๖ - พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ก๑๑๗)> 

LAWY๐๐๗ ห๐๗ พระราชบัญญัติให๎อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิด
บางอยํางทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ 

LAWY๐๐๘ ห๐๘ พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและ
ธนาคารระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

LAWY๐๐๙ ห๐๙ พระราชบัญญัติให๎อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการ
เกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหวํางประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๑๔ 

LAWY๐๑๐ ห๑๐ - พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากรัฐบาล
ต่างประเทศเพื่อจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ก๑๑๗)> 

LAWY๐๑๑ ห๑๑ พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย  
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

LAWY๐๑๒  ห๑๒ พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการ
ระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

LAWY๐๑๓ ห๑๓ - พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างเงินกู้
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ก๑๑๗)> 

LAWY๐๑๔ ห๑๔ พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนรํวมเพื่อสินค๎า
โภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

LAWY๐๑๕ ห๑๕ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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LAWY๐๑๖ ห๑๖ พระราชบัญญัติห๎ามน าของท่ีมีการแสดงก าเนิดเป็นเท็จเข๎ามา  

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
LAWY๐๑๗ ห๑๗ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

LAWY๐๑๘ ห๑๘ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธี
กาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ 

LAWY๐๑๙ ห๑๙ พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙ 

LAWY๐๒๐ ห๒๐ พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
LAWY๐๒๑ ห๒๑ พระราชก าหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWY๐๒๒ ห๒๒ พระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงินและจัดการเงินกู๎ 

เพื่อชํวยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

LAWY๐๒๓ ห๒๓ - พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ก๑๑๗)> 

LAWY๐๒๔ ห๒๔ พระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงินเพื่อเสริมสร๎าง
ความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

LAWY๐๒๕ ห๒๕ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแตํงต้ังและการด ารงต าแหนํง 
ผ๎ูพิพากษาอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWY๐๒๖ ห๒๖ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

LAWY๐๒๗ ห๒๗ - พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งต้ังและการด ารงต าแหน่ง
อัยการอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๓ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร๑๐)> 

LAWY๐๒๘ ห๒๘ พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ก๑๕๓)> 
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LAWY๐๒๙ ห๒๙ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWY๐๓๐ ห๓๐ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ 

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

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

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWY๐๓๔ ห๓๔ พระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงินเพื่อฟื้นฟูและ

เสริมสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
LAWY๐๓๕ ห๓๕ พระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงินและจัดการเงินกู๎ 

เพื่อชํวยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

LAWY๐๓๖ ห๓๖ พระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงินเพื่อการวางระบบ 
บริหารจัดการน้ าและสร๎างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

LAWY๐๓๗ ห๓๗ พระราชบัญญัติเหรียญส าหรับเครื่องราชอศิริยาภรณ ์ช๎างเผือกแล 
มงกุฎสยาม รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 

LAWY๐๓๘ ห๓๘ พระราชบัญญัติเหรียญทวีธาภิเศกรัชกาลท่ี ๔ รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ 
LAWY๐๓๙ ห๓๙ พระราชบัญญัติเหรียญรัชมงคล รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ 
LAWY๐๔๐ ห๔๐ พระราชบัญญัติเหรียญศารทูลมาลา พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ 
LAWY๐๔๑ ห๔๑ พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลท่ี ๗ พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
LAWY๐๔๒ ห๔๒ พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
LAWY๐๔๓ ห๔๓ พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์รัชชกาลท่ี ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
LAWY๐๔๔ ห๔๔ พระราชก าหนดเหรียญชํวยราชการเขตต์ภายใน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWY๐๔๕ ห๔๕ พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
LAWY๐๔๖ ห๔๖ พระราชบัญญัติเหรียญศานติมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
LAWY๐๔๗ ห๔๗ พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลท่ี ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
LAWY๐๔๘ ห๔๘ พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWY๐๔๙ ห๔๙ พระราชบัญญัติเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป  

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
LAWY๐๕๐ ห๕๐ พระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
LAWY๐๕๑ ห๕๑ พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกในการเสด็จพระราชด าเนินเยือน

สหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป พ.ศ. ๒๕๐๔ 
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LAWY๐๕๒ ห๕๒ พระราชบัญญัติเหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๑๔ 
LAWY๐๕๓ ห๕๓ พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWY๐๕๔ ห๕๔ พระราชบัญญัติเหรียญกล๎าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
LAWY๐๕๕ ห๕๕ พระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี  

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
LAWY๐๕๖ ห๕๖ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
LAWY๐๕๗ ห๕๗ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนน ีพ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWY๐๕๘ ห๕๘ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙ 

LAWY๐๕๙ ห๕๙ พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมัง
คลาภิเษก พ.ศ. ๒๕๒๙ 

LAWY๐๖๐ ห๖๐ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
LAWY๐๖๑ ห๖๑ พระราชบัญญัติให๎อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุน 

ในโครงสร๎างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
LAWY๐๖๒ ห๖๒ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบต าแหนํงหัวหน๎าสํวนราชการ 

ท่ีเทียบเทําอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWY๐๖๓ ห๖๓ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท ารํางกฎหมาย และการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWY๐๖๔ ห๖๔ พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWY๐๖๕ ห๖๕ พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิรัชกาลท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๗ 

อ 
 
LAWZ๐๐๑ อ๐๑ พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ 

<ยกเลิกแล้วโดย พระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายว่าด้วยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕  
(ท๐๙)> 

LAWZ๐๐๒ อ๐๒ พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
LAWZ๐๐๓ อ๐๓ พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผํานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
LAWZ๐๐๔ อ๐๔ รวมกฎหมายอนุญาตให๎รัฐบาลจํายเงินไปพลางกํอน 
LAWZ๐๐๕ อ๐๕ พระราชบัญญัติอั้งยี่ รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๖ 

<ยกเลิกแล้วโดย ประมวลกฎหมายอาญา (ป๐๖)> 
LAWZ๐๐๖ อ๐๖ พระราชบัญญัติองค์กรรํวมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
LAWZ๐๐๗ อ๐๗ พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอํน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWZ๐๐๘ อ๐๘ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWZ๐๐๙ อ๐๙ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง  

และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
LAWZ๐๑๐ อ๑๐ พระราชบัญญัติอุทยานแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
LAWZ๐๑๑ อ๑๑ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWZ๐๑๒ อ๑๒ พระราชบัญญัติอ๎อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
LAWZ๐๑๓ อ๑๓ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
LAWZ๐๑๔ อ๑๔ <ว่าง> 
LAWZ๐๑๕ อ๑๕ พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ให๎แกํสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
LAWZ๐๑๖ อ๑๖ พระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
LAWZ๐๑๗ อ๑๗ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
LAWZ๐๑๘ อ๑๘ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

LAWZ๐๑๙ อ๑๙ พระราชก าหนดโอนสินทรัพย์บางสํวนในบัญชีส ารองพิเศษตาม
กฎหมาย 
วําด๎วยเงินตรา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

LAWZ๐๒๐ อ๒๐ <ว่าง> 
LAWZ๐๒๑ อ๒๑ <ว่าง> 
LAWZ๐๒๒ อ๒๒ พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพรํภาพสาธารณะแหํง 

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๘ 

อ 
 
LAWZ๐๒๓ อ๒๓ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
LAWZ๐๒๔ อ๒๔ รวมกฎหมายโอนท่ีดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน 
LAWZ๐๒๕ อ๒๕ รวมกฎหมายโอนอ านาจหน๎าท่ีและกิจการบริหาร 
LAWZ๐๒๖ อ๒๖ รวมกฎหมายโอนงบประมาณรายจําย 
LAWZ๐๒๗ อ๒๗ พระราชบัญญัติเอกสิทธ์ิและความคุ๎มกันส าหรับองค์การระหวํางประเทศและ

การประชุมระหวํางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๖๙ 

ปว 
 
LAWPV๐๑ ปว๐๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๖ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๐ (เครื่องแบบสมาชิกสภานโยบายแห่งชาติ) 
<ยกเลิกแล้วโดย สภาพการใช้> 

LAWPV๐๒ ปว๐๒ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๔ (การบรรจุก๊าซ) 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค๘๕)> 

LAWPV๐๓ ปว๐๓ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (ค๎ุมครองการการด าเนินงานขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎) 

LAWPV๐๔ ปว๐๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๒ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ (ส๕๔)> 

LAWPV๐๕ ปว๐๕ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๓ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (การกู้เงินจากต่างประเทศ) 
<ยกเลิกแล้วโดย สภาพการใช้> 

LAWPV๐๖ ปว๐๖  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (ควบคุมกิจการค๎าขายอันกระทบถึงความ
ปลอดภัยหรือผาสุกแหํงสาธารณชน) 

LAWPV๐๗ ปว๐๗ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๘ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (ควบคุมการจอดเรือในแม่น้ าล าคลอง) 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
 (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ก๑๖)> 

LAWPV๐๘ ปว๐๘ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (คุ้มครองแรงงาน) 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (ค๗๗)> 

LAWPV๐๙ ปว๐๙ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๒ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (ควบคุมเด็กและนักเรียน) 
 <ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  
(ค๙๓)> 

 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๐ 

ปว 
 
LAWPV๑๐ ปว๑๐ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๐ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ (กลุ่มเกษตรกร) 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ส๕๗)> 

LAWPV๑๑ ปว๑๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๘๙ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (โบราณวัตถุบ๎านเชียง) 

LAWPV๑๒ ปว๑๒ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๑ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (ควบคุมธุรกิจของคนต่างด้าว) 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ก๑๐๒)> 

LAWPV๑๓ ปว๑๓ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๐ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ก๑๒๔)> 

LAWPV๑๔ ปว๑๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก) 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค๙๓)> 

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

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

LAWPV๑๗ ปว๑๗ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒  
(ให๎อ านาจพนักงานเจ๎าหน๎าท่ีขจัดความไมํเรียบร๎อยในส่ิงปลูกสร๎าง 
ท่ีกีดขวางทางสัญจรสาธารณะ) 

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

LAWPV๑๙ ปว๑๙ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๙ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (การนิคมอุตสาหกรรม) 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (ก๕๖)> 
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 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๑ 

ปว 
 
LAWPV๒๐ ปว๒๐ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๓๒ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ (หลักเกณฑ์และวิธีการปันภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับท่ี ๒๓๒ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐> 

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

LAWPV๒๒ ปว๒๒ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๔ (ห้ามใช้ยานพาหนะท่ีมีควันหรือระดับเสียง
รบกวนประชาชน) 
<ยกเลิกแล้วโดย สภาพ โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

LAWPV๒๓ ปว๒๓ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๕ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (จ ากัดเวลาเล่นหรือจ าหน่ายในสถานโบว์ล่ิง 
สถานเล่นสเก๊ต ร้านขายอาหารหรือเครื่องด่ืม และโรงมหรสพ) 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๗๖ ลงวันท่ี ๑๑ 
กุมภาพันธ ์พุทธศักราช ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับท่ี ๒๕๒ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕) 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมด 
ความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ย๒๑)> 

LAWPV๒๔ ปว๒๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๓ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ (ควบคุมการจ าหนํายและด่ืมสุรา ณ สถานท่ี
ขายสุรา) 

 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๒ 

ปร 
 
LAWPV๗๑ ปร๐๑ ค าส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๓๗ ลงวันท่ี ๒๑ 

ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
 พ.ศ. ๒๕๕๐ (ร๕๐)> 

LAWPV๗๒ ปร๐๒ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓๖  
เรื่อง การจัดต้ังส านักงานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
<ยกเลิกแล้วโดย สภาพการใช้> 

LAWPV๗๓ ปร๐๓ ค าส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๓๔ ลงวันท่ี ๒๐ 
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
<ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกค าส่ังของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๓๔ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 พ.ศ. ๒๕๔๐> 

LAWPV๗๔ ปร๐๔ ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผํนดิน ฉบับที่ ๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๙ (สภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแหํงชาติ) 

 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๓ 

คปค 
 
LAWPV๘๑ คปค๐๑ รวมค าส่ังคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
LAWPV๘๒ คปค๐๒ รวมแถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
LAWPV๘๓ คปค๐๓ รวมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๔ 

คสช 
 

LAWPV๙๑ คสช๐๑ รวมประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติ 
LAWPV๙๒ คสช๐๒ รวมค าส่ังคณะรักษาความสงบแหํงชาติ 

 



ดัชนีกฎหมายไทยจ าแนกตามตัวอักษร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  

 กองกฎหมายไทย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗๕ 

 
 

ที่ปรึกษา 
 
 

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ 
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ 
ผู้อ านวยการกองกฎหมายไทย 

 
 
 

ผู้จัดท า 
 
 

นางสุริศา ไขว้พันธุ์ 
ผู้อ านวยการฝุายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย 

 
 

นางสาวพจนา โสภาเจริญวงศ์ 
นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ 
ฝุายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย 

 
 
 

 


