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 กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

 

1 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ก 
 

ก1  กฎบัตรสหประชาชาติกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน 
ก2  กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงษ์ พ.ศ. 2467 
ก3  พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
ก4 พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 
ก5  พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. 2503 
  (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558, ก161) 
ก6 พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
ก7 พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 
ก8 พระราชบัญญัติ กาชาด พ.ศ. 2499 
ก8.1 พระราชบัญญัติ การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม 
 งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 
ก9 พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
ก10 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศกัราช 2489 
ก11 พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524  
ก12   พระราชบัญญัติ การชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ.  
2482 พ.ศ. 2558, ย24) 

ก13 พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
ก14 พระราชบัญญัติ การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 
ก15 พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 
ก16 พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
ก17 พระราชบัญญัติ การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2542, ป57) 

ก18 พระราชบัญญัติ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
ก19 พระราชบัญญัติ การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 
ก20 พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
ก21 พระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
ก22 พระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชกฤษฎีกา กําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการท่าอากาศยาน 
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, ท7) 
 



 

 กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

 

2 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

 
ก23 พระราชบัญญัติ การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชกาํหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2560, ก151) 

ก24 พระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย ์พ.ศ. 2505  
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, ธ12) 

ก25 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
ก26 พระราชบัญญัติ การเนรเทศ พ.ศ. 2499 
ก27 พระราชบัญญัติ การปฏริปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
ก28 พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

พ.ศ. 2522 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, ธ12) 

ก29 พระราชบัญญัติ การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 
ก30 พระราชบัญญัติ การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
ก31 พระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
ก32 พระราชกําหนด การประมง พ.ศ. 2558 
ก33 พระราชบัญญัติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชกฤษฎีกา กําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, ท7) 

ก34 พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 
ก35 พระราชบัญญัติ การพนนั พุทธศักราช 2478 
ก36 พระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
ก37 พระราชบัญญัติ การพิมพ์ พุทธศักราช 2484 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550, จ50) 
ก38 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 
ก39 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชกฤษฎีกา กําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, ท7) 

ก40 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 
ก41 พระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494  
ก42 พระราชบัญญัติ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 
ก42.1  พระราชบัญญัติ การรื้อฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 
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3 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

 
ก43 พระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2545, ก103) 

ก44 พระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482  
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2545, ก103) 

ก45 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ก46 พระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522   

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541, ป50) 

ก47 พระราชบัญญัติ การสวนครัว และการสัตว์เล้ียง เพ่ือประโยชน์แห่งครัวเรือน   
พุทธศักราช 2482 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546, ย13) 

ก48 พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า  
พ.ศ. 2522 

ก49 พระราชบัญญัติ การส่ือสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519  
(ถูกยกเลิกโดย พระราชกฤษฎีกา กําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการส่ือสาร 

 แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, ท7) 
ก50 พระราชบัญญัติ กําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด  
 บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 
ก51 พระราชบัญญัติ กําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน  

พ.ศ. 2497 
ก52 พระราชบัญญัติ กําหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542, ว40) 
ก53 พระราชบัญญัติ กําหนดวทิยฐานะผู้สําเร็จวิชาทหาร พ.ศ. 2497 
ก54 พระราชบัญญัติ กําหนดวทิยฐานะผู้สําเรจ็วิชาการตํารวจ พ.ศ. 2517 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ โรงเรยีนนายร้อยตํารวจ พ.ศ. 2551, ร40) 
ก55 พระราชบัญญัติ กําหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช 2484 
ก56    พระราชบัญญัติ กู้เงินเพ่ือการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2519 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548, ก109) 
ก57   พระราชบัญญัติ การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. 2530  
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4 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

 
ก58  พระราชกําหนด แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 
ก59   พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ

เดียวกัน พ.ศ. 2489-2526 
  (ดูที่ พระราชบัญญัติ การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการจ่ายเงินบางประเภทตาม 

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518, ก8.1) 
ก60    พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ

เดียวกัน พ.ศ. 2535 
 (ดูที่ พระราชบัญญัติ การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการจ่ายเงินบางประเภทตาม 

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518, ก8.1) 
ก61    พระราชบัญญัติ กําหนดวทิยฐานะผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การศกึษาพระปริยติัธรรม พ.ศ. 2562, ก167) 
ก62    พระราชกําหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 
ก63    พระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภากรงุเทพมหานครและผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2531     
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2545, ก103) 

ก64     พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 25๕8 
ก65    พระราชบัญญัติ การปฏบัิติเพ่ือความร่วมมือระหวา่งประเทศในการดําเนินการตาม 
 คําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 
ก66    พระราชบัญญัติ กําหนดราคาปานกลางของท่ีดินสําหรับการประเมินภาษีบํารงุท้องที่ 

พ.ศ. 2529 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562, ภ14) 
ก67    พระราชบัญญัติ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
ก68 พระราชบัญญัติ กําหนดวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมและฝึกอาชีพบุคคลบางประเภท  

พ.ศ. 2518 
ก69 พระราชบัญญัติ การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534  
ก70 พระราชบัญญติั การกักเรือ พ.ศ. 2534  
ก71 พระราชบัญญัติ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, 

ส83) 
ก72 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534  
ก73 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  
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ก74 พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 
ก75 พระราชบัญญัติ กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรยีนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 
ก76 พระราชบัญญัติ การจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 
ก77 พระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537  
ก78 พระราชบัญญัติ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539  
ก79 พระราชบัญญัติ การแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒสิภาและสมาชิกสภา 
 ผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2539 
ก80 พระราชกําหนด การปฎิรปูระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540   
ก81 พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 
ก82 พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560  
ก83 พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรใีนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

พ.ศ. 2541 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547, ส81) 
ก84 พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรใีนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

พ.ศ. 2541 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550, ส58) 
ก85 พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคา้ พ.ศ. 25๖๐  
ก86 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ  
 พ.ศ. 2542 
ก87 พระราชบัญญัติ การเชา่อสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณชิยกรรมและอุตสาหกรรม  
 พ.ศ. 2542  
ก88 พระราชบัญญัติ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542  
ก89 พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542   
ก90 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ก91 พระราชบัญญัติ การซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558, ย21) 

ก92 พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ก93 พระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ. 2542  
ก94 พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
ก95 พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
 
 



 

 กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

 

6 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

 
ก96 พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543 
ก97  พระราชบัญญัติ การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 
ก98 พระราชบัญญัติ การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 
ก99 พระราชบัญญัติ การค้าน้าํมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543  
ก100  พระราชบัญญัติ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 
ก101 พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544  
ก102   พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  
ก103  พระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
ก104  พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
ก105  พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
ก106 พระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
ก107 พระราชบัญญัติ การเฉล่ียความเสียหายท่ัวไปจากภยนัตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 
ก108   พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
ก109   พระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548  
ก110  พระราชบัญญัติ การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 
ก111  พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
ก112 พระราชบัญญัติ การชว่ยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 
ก113 พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
ก114 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
ก115 พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
ก116 พระราชบัญญัติ การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 
ก117 พระราชบัญญัติ การรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
ก118 พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
ก119  พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
ก120 พระราชบัญญัติ การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551    
ก121 พระราชบัญญัติ การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 
ก122 พระราชบัญญัติ กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
ก123 พระราชบัญญัติ การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 
ก124 พระราชกําหนด กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 
ก125 พระราชกําหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก 

อุทกภัย พ.ศ. 2555 
ก126 พระราชบัญญัติ กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 
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ก126.1  พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ก127 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 
ก128     พระราชบัญญัติ การถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 
ก129     พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 
ก130     พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557 
ก131     พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
 พ.ศ. 2558 
ก132     พระราชบัญญัติ การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 
ก133     พระราชบัญญัติ การปฏบัิติหน้าที่ของคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังตามประกาศและคําส่ัง

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. 2558 
ก134     พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 
ก135     พระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 
ก136     พระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 
ก137     พระราชบัญญัติ การชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. 2558 
ก138    พระราชบัญญัติ การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชกิของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี

และการโอนเงินจากกองทนุประกนัสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 

ก139   พระราชกําหนด การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
ก140   พระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
ก141  (ว่าง) 
ก142  พระราชบัญญัติ กําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 
ก143  พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ. 2559 
ก144  พระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562,  
ก166) 

ก145  พระราชบัญญัติ การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 
ก146  พระราชกําหนด การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชกาํหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2560, ก146) 

ก147  พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
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ก148  พระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเกีย่วกบัความรับผิดในทาง

อาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 
ก149  พระราชบัญญัติ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย พ.ศ. 2560 
ก150  พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ก151  พระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
ก152  พระราชบัญญัติ การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหาย

จากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
ก153  พระราชบัญญัติ การจัดทาํยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
ก154   พระราชบัญญัติ การปฏบัิติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความรว่มมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตาม
การภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 

ก155  พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 
ก156 พระราชบัญญัติ การบรหิารการแก้ไขบําบัดฟ้ืนเด็กและเยาวชนทีก่ระทําผิด พ.ศ. 2561 
ก157 พระราชบัญญัติ กู้เงินเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2509 
ก158 พระราชบัญญัติ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
ก159 พระราชบัญญัติ การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 
ก160 พระราชกําหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
ก161 พระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
ก162 พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557 
ก163 พระราชบัญญัติ การเปรยีบเทียบคดีอาญา พุทธศกัราช 2481 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 

พ.ศ. 2546, ย13) 
ก164 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ก165 พระราชบัญญัติ การจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 

2562 
ก166 พระราชบัญญัติ การรว่มลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
ก167 พระราชบัญญัติ การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
ก168 พระราชกาํหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ก169 พระราชบัญญัติ การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 
ก170  พระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเกีย่วกบัอํานาจหน้าที่ของผู้ทํา

การแทน ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตําแหน่งผู้บริหารของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
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ก171 พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 
ก172 พระราชบัญญัติ การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายล้างสูง พ.ศ. 2562 
ก173 พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
ก174 พระราชบัญญัติ การไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
ก175 พระราชบัญญัติ การจัดต้ังสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 
ก176 พระราชบัญญัติ การบรหิารงานและการให้บริการภาครฐัผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
ก177 พระราชบัญญัติ การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
ก178 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
ก179 พระราชบัญญัติ การประเมินราคาทรพัย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 
ก180 พระราชบัญญัติ กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2562 
ก181 พระราชบัญญัติ การรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
ก182 (ว่าง)  
ก183 พระราชกําหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
ก184 พระราชกําหนด การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ พ.ศ. 2563 
ก185 พระราชกําหนด การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกจิที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 
ก186  พระราชบัญญัติ การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 
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ข 
 

ข1 พระราชบัญญัติ ขนาดเกวียน พระพุทธศักราช 2459 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546, ย13)  

ข2 พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
ข3 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ข4 พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
ข5 พระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
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ค 
 

ค1 พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
ค2 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. 2522  
ค3 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  
ค4 พระราชบัญญัติ ครู พุทธศักราช 2488 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546, ส52) 
ค5 พระราชบัญญัติ คันและคูน้ํา พ.ศ. 2505 
ค5.1  พระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรอืผาสุกแห่ง 

สาธารณชน พุทธศักราช 2471 
(ถูกยกเลิกโดย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 เรื่อง การควบคุมกิจการคา้ขายอัน
กระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุกแห่งสาธารณชน, ปว1) 

ค6 พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559  
ค7 พระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 
ค8 พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
ค9 พระราชบัญญัติ ควบคมุการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
ค9.1 พระราชบัญญัติ ควบคุมการเช่าเคหะและท่ีดิน พ.ศ. 2504  
ค10 พระราชบัญญัติ ควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การเชา่ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524, ก11)  
ค11 พระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช 2480  
ค12 พระราชบัญญัติ ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479  
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542, ก89) 
ค13 พระราชบัญญัติ ควบคุมการบําบัดโรคสัตว์ พ.ศ. 2505 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545, ว49) 
ค14 พระราชบัญญัติ ควบคุมการเรีย่ไร พุทธศักราช 2487 
ค15 พระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485  
ค16 พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่นๆ ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 

2488 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546, ย13) 

ค17 พระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495  
ค17.1   พระราชบัญญัติ ควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พุทธศักราช 2483  
ค18 พระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
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ค18.1  พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานญัพิเศษ 
 ในประเทศไทย พ.ศ. 2504 
ค18.2  พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและ

แปซิฟิกพ.ศ. 2522 
ค18.3  พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2524 
ค18.4 พระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑ์และส่ิงที่ใช้

ในการสงคราม พุทธศักราช 2495 
ค19 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542  
ค20 พระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514  
ค21 พระราชกําหนด ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2524  
ค22 พระราชบัญญัติ ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช 2481 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528, ส34) 
ค23 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ค24 พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
ค25 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของประชาคมยุโรป และสํานักงาน 

คณะกรรมาธกิารประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. 2522 
ค26 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
ค27 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตํารวจ พุทธศักราช 2477 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547, ต5) 
ค28 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 
ค29 พระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 
ค30 พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534  
ค31 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546, ร39) 

ค32 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 2521 
ค33 พระราชกฤษฎีกา เครื่องแบบข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมและระเบียบการ

แต่ง พ.ศ. 2522 
 (ดูที่ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543, ร7) 
ค34 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 
 
 
 



 

 กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

 

13 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

 
ค35 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 

(ดูที่ พระราชบัญญัติ การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการจ่ายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518, ก8.1 ) 

ค36 พระราชกฤษฎีกา เครื่องแบบข้าราชการอัยการและระเบียบการแต่ง พ.ศ. 2524 
(ดูที่ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521, ร9) 

ค37 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
 (ดูที่ พระราชบัญญัติ การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการจ่ายเงินบางประเภทตาม 
 งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518, ก8.1)  
ค38 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2516  
ค39 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 
ค40 พระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482  
ค41 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
ค42 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2509 
ค43 พระราชกฤษฎีกา เครื่องแบบองคมนตรี พ.ศ. 2527 

(ดูที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, ร34)  
ค44 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. 2523  
ค45 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบและบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 
ค46 พระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551, ภ13) 
ค47 พระราชบัญญัติ เครื่องมอืแพทย์ พ.ศ. 2551 
ค48 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการไปรษณีย์แห่งเอเชียและ 

แปซิฟิก พ.ศ. 2533 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนนิงานของสํานักงานใหญ่ของสหภาพ
ไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2551, ค48) 

ค49 พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณอั์นเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์พ.ศ. 2534 
ค50 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจสากลสําหรับเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 
ค51 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร

พ.ศ. 2521 
ค52 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. 2534 
ค53 พระราชบัญญัติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534  
ค54 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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ค55 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
ค56 พระราชบัญญัติ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
ค57 พระราชบัญญัติ ความรว่มมือระหว่างประเทศในเรือ่งทางอาญา พ.ศ. 2535 
ค58 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรยีนของโรงเรยีนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 
ค59 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
ค60 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. 2523 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546, ร39) 

ค61 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานขององค์การการคา้โลก พ.ศ. 2537 
ค62 พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
ค63 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2540 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง
พ.ศ. 2541, ป49) 

ค64 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ค65 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของคณะมนตรีความรว่มมือทางศุลกากร 

พ.ศ. 2541 
ค66 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560, ป68) 

ค67 พระราชบัญญัติ คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  
ค68 พระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสรมิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
ค69 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2542 
ค70 พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542   
ค71 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาค 
 เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2543 
ค72  พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาค ีพ.ศ. 2543 
ค73  พระราชบัญญัติ คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 
ค74 พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยใน 
 คดีอาญา พ.ศ. 2544 
ค75  พระราชบัญญัติ ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 
ค76 พระราชบัญญัติ ควบคุมและจัดการกิจการหรือทรพัย์สินของคนต่างด้าวบางจําพวกใน

ภาวะคับขัน พุทธศักราช 2484 
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ค77  พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานขององค์การห้ามอาวธุเคมี พ.ศ. 2545 
ค78  พระราชบัญญัติ คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
ค79 พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ค80 พระราชบัญญัติ คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
ค81 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
ค82 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึง

ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 ในประเทศไทย พ.ศ. 2547 
ค83  พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียใน 
  ประเทศไทย พ.ศ. 2547 
ค84     พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. 2548 
ค85 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานขององค์การดาวเทียมเคล่ือนที่ระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2550 
ค86 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 

2562, ส92) 
ค87 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

พ.ศ. 2550 
ค88 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่ง 
 เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2550 
ค89 พระราชบัญญัติ โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 
ค90 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนกัเรียน พ.ศ. 2551 
ค91 พระราชบัญญัติ คํานําหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 
ค92 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
ค93 พระราชบัญญัติ คุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2551 
ค94 พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ค95 พระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
 พ.ศ. 2551 
ค96 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก 
 เฉียงใต้ พ.ศ. 2551  
ค97    พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช 2484   
ค98  พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พุทธศักราช 2484   
ค99 พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484   
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ค100  พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรารัตนวราภรณ์ รัตนโกสินทรศก 130 
ค101  พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิศริยาภรณ์อันมีศักด์ิรามาธิบดี พ.ศ. 2503    
ค102  พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ 

พุทธศักราช 2484    
ค103  พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ พ.ศ. 2505   
ค104 พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

พ.ศ. 2554 
ค105 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของสถาบันความรว่มมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ลุ่มแม่น้ําโขง พ.ศ. 2552 
ค106 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. 2553 
ค107 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย พ.ศ. 2553 
ค108  พระราชบัญญัติ คําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวฒุิสภา  

พ.ศ. 2554    
ค109  พระราชบัญญัติ ความรว่มมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ

ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. 2555 
ค110    พระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 
ค111    พระราชบัญญัติ คุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึง

ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 ในประเทศไทย พ.ศ. 2556 
ค112    (ว่าง) 
ค113    พระราชบัญญัติ ความเทา่เทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 
ค114    พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง

การแพทย์ พ.ศ. 2558 
ค115   พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของ

ภูมิภาคอาเซียน+3 พ.ศ. 2558 
ค116   พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 
ค117   พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง 

ประเทศ พ.ศ. 2559 
ค118  (ว่าง) 
ค119  พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉิน

ของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559 
ค120  พระราชบัญญัติ คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 
ค121  (ว่าง) 
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ค122  พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพษิน้ํามันอันเกิดจากเรือ 

พ.ศ. 2560 
ค123  พระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  

พ.ศ. 2560 
ค124 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตํารวจสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2477 
ค125 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของศูนย์เตรียมความพรอ้มป้องกันภัยพิบัติ

แห่งเอเชีย พ.ศ. 2561 
ค126 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานขององค์การสนธสัิญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง

นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. 2561 
ค127 พระราชบัญญัติ ความม่ังคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
ค128 พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮอ่งกง

ประจําประเทศไทย พ.ศ. 2562 
ค129 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
ค130 พระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ

ที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 
ค131 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 
ค132 พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 

2562 
ค133 พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ค134 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตํารวจรัฐสภา พ.ศ. 2490 
ค135 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช 2475 
ค136 พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหารเรือ พุทธศักราช 2476 
ค137 พระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  

ซ่ึงสินคา้บางอย่าง พุทธศกัราช 2482 
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18 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ง 
 

ง1 พระราชบัญญัติ เงินคงคลัง พ.ศ. 2491  
ง2 พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501  
ง3 พระราชบัญญัติ เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธกิาร พ.ศ. 2518 
ง4 พระราชบัญญัติ เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของตุลาการ 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2523 
ง5 พระราชบัญญัติ เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกส่ังพักราชการ พ.ศ. 2502 
ง6 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 

(ดูที่ พระราชบัญญัติ การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการจ่ายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518, ก8.1) 

ง7 พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 
ง8 พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 
ง9 พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน

กรรมการ และกรรมการการในองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2561 
ง10 รวมกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
ง11 พระราชกฤษฎีกา เงินค่าตอบแทนตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2544 

(ดูที่ พระราชบัญญัติ การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการจ่ายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518, ก8.1) 

ง12 พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2544 
ง13 พระราชกฤษฎีกา เงินประจําตําแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ พ.ศ. 2535 

(ดูที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, ร34) 
ง14  พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
ง15  พระราชบัญญัติ งาช้าง พ.ศ. 2558 
ง16 พระราชบัญญัติ เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2522 
ง17 พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 
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19 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

จ 
 

จ1 พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 
จ2 พระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครวั พุทธศักราช 2478  
จ3 พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522  
จ4 พระราชบัญญัติ จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช 2479  
จ5 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 
จ6 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2534  
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธิีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553, ศ3) 

จ7 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
จ8 พระราชบัญญัติ จัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511  
จ9 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562, จ63) 
จ10 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496  
จ11    พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560, จ59) 
จ12 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบบริหารหมูบ้่านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 
จ13 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554, ร48) 
จ14 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 
จ15 พระราชบัญญัติ จัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
จ16 พระราชบัญญัติ จัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช 2464  
จ17 พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีเครื่องด่ืม พ.ศ. 2517 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527, จ22) 
จ18 พระราชบัญญัติ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ 
 ราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2534 
จ19 พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  
จ20 พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
จ21 พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560, ภ11) 
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จ22 พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527  
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560, ภ11) 
จ23 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 
จ24 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธิีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553, จ6) 

จ25 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532  
จ26 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้ พ.ศ. 2532 
จ27 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2537 
จ28 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2537 
จ29 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิทร์ พ.ศ. 2537 
จ30 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. 2537  
จ31 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2537  
จ32 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2538 
จ33 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2538 
จ34 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2538 
จ35 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอเกาะสมยุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2539 
จ36 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณา

คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 
จ37 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 
จ38 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
จ39   พระราชบัญญัติ เปล่ียนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. 2544 
จ40 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2537 
จ41 พระราชกําหนด จัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. 2498 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  
พ.ศ. 2550, ย19) 

จ42  พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอทองผาภมูิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2547 
จ43  พระราชบัญญัติ จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 
จ44 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2550 
จ45 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นพ.ศ. 2550 
จ46 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอเชียงคํา จังหวดัพะเยา พ.ศ. 2550 
จ47 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอวิเชยีรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2550 
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จ48 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอเวยีงสระ จังหวัดสุราษฎ์ธานี พ.ศ. 2550 
จ49 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2550 
จ50 พระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550  
จ51 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 
จ52 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลจังหวัดที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 

2553 
จ53 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. 2555 
จ54 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. 2555 
จ55 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. 2555 
จ56     พระราชบัญญัติ จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
จ57   พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. 2558 
จ58  พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 
จ59 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561, จ60) 
จ60 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 
จ61 พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลแพ่งตล่ิงชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุร ีศาลอาญา

ตล่ิงชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. 2562 
จ62 พระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. 2562 
จ63 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
จ64 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2514 
จ65 พระราชกําหนด จัดสรรเงินภาษีซีเมนต์ซ่ึงทําในพระราชอาณาเขต พ.ศ. 2524 
จ66 พระราชกําหนด จัดสรรเงินภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามนัซ่ึงทําในราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2522 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

 

22 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ช 
 

ช1 พระราชบัญญัติ ช่วยอาชพีและวิชาชีพ พุทธศักราช 2484 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551, ก23) 

ช2 พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505  
ช3 พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
ช4 พระราชบัญญัติ ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 
ช5 พระราชบัญญัติ ช่างรังวดัเอกชน พ.ศ. 2535  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

 

23 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ด 
 

ด1 พระราชบัญญัติ ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

 

24 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ต 
 

ต1 พระราชกฤษฎีกา ต้ังอธิบดีผู้พิพากษาภาค พ.ศ. 2497 
(ดูที่ พระราชบัญญัติ ให้ใชพ้ระธรรมนญูศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543, พ2) 

ต2 พระราชบัญญัติ ต๋ัวเงินคลัง พุทธศักราช 2478 
 (ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548, ก109)  
ต3 พระราชบัญญัติ ตามช้าง รัตนโกสินทร์ ศก 127 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546, ย13)  

ต4 รวมกฎหมายตั้งจังหวัด 
ต5 พระราชบัญญัติ ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  
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25 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ถ 
 

ถ1 แถลงการณ์  
ถ2 พระราชกําหนด ถอนคืนเหรียญกษาปณ์ทองขาว ราคาห้าบาท ลักษณะเก้าเหล่ียม 

พ.ศ. 2521 
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26 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ท 
 

ท1 พระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. 2528 
ท2 พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
ท3 พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 
ท4 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 
ท5 พระราชบัญญัติ โทรเลขและโทรศัพท์ พุทธศักราช 2477 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544, ก102) 
ท6 พระราชบัญญัติ ทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542  
ท7 พระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  
ท8 พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ. 2535 
ท9 พระราชบัญญัติ ทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
ท10  พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 
ท11 พระราชบัญญัติ ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 
ท12 พระราชบัญญัติ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 
ท13 พระราชบัญญัติ ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 
ท14  พระราชบัญญัติ ทุนไปรษณีย์ พ.ศ. 2504 
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27 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ธ 
 

ธ1 พระราชบัญญัติ ธง พ.ศ. 2522 
ธ2 พระราชบัญญัติ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 
ธ3 พระราชบัญญัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485  
ธ4 พระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489  
ธ5 พระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496  
ธ6 พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498  
ธ7 พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551  
ธ8 พระราชบัญญติั ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 
ธ9 พระราชบัญญัติ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 
ธ10 พระราชบัญญัติ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 พ.ศ. 2545 
ธ11     พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
ธ12 พระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

 

28 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

น 
 

น1 พระราชบัญญัติ น้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การคา้น้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543, ก99) 

น2 พระราชบัญญัติ น้ําบาดาล พ.ศ. 2520  
น3 รวมกฎหมายนิรโทษกรรม   
น4 พระราชบัญญัติ เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507  
น5 พระราชกําหนด นิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 
น6 พระราชบัญญติั นโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
น7 พระราชบัญญัติ นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

 

29 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

บ 
 

บ1 พระราชบัญญัติ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 
บ2 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  
บ3 พระราชบัญญัติ บังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกีย่วกบัการปฎิบัติต่อเชลยศึก  
 ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2498 
บ4 พระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และ 
 พนักงานองค์การของรฐั พ.ศ. 2498  

 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542, บ18) 
บ5 พระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
บ6 พระราชบัญญัติ บํารุงพืช พุทธศักราช 2483 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546, ย13) 

บ7 พระราชบัญญัติ บํารุงพันธุ์สัตว์ พุทธศกัราช 2509  
บ8 พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  
บ9 พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 
บ10 พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

พ.ศ. 2504 
บ11 พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 
บ12 พระราชบัญญัติ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545, ธ10) 

บ13 พระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 
บ14 พระราชกําหนด บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั พ.ศ. 2540  
บ15    พระราชกําหนด บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 
 (ถูกยกเลิกโดย พระบัญญติั ยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549, 

ย17) 
บ16 พระราชกําหนด บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541  
บ17 พระราชกําหนด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 
บ18 พระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
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30 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ป 
 

ป1 ประมวลกฎหมายที่ดิน  
ป2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 - 6  
ป3 ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
ป4 ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  
ป5 ประมวลกฎหมายอาญา  
ป6 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร  
ป7 พระราชบัญญัติ ประกันชีวิต พ.ศ. 2535  
ป8 พระราชบัญญัติ ประกันวนิาศภัย พ.ศ. 2535  
ป9 พระราชบัญญัติ ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545, ก105) 
ป10 พระราชบัญญัติ ปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2503 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539, 
ป74) 

ป11 พระราชบัญญัติ ปรามการทําให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พุทธศักราช 2471 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546, ย13) 

ป12 พระราชบัญญัติ ป้องกันการกระทาํอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 
ป13 พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน พ.ศ. 2522  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550, ป60) 
ป14 พระราชบัญญัติ ป้องกันการทุ่มตลาด พ.ศ. 2507  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542, ก86) 

ป15 พระราชบัญญัติ ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพทุธศักราช 2464 
ป16 พระราชบัญญัติ ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522  
ป17 พระราชบัญญัติ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535, ร35)  
ป18 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

พ.ศ. 2518 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542, ป56)  

ป19 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  
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31 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

 
ป20 พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550, ป60) 
ป21 พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
ป22 พระราชบัญญัติ ปีปฏิทิน พุทธศักราช 2483  
ป23 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 
ป24 พระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477  
ป25 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป26 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป27 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป28 พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
ป29 (ดูที่ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534, ร47) 
ป30 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป31 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป32 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป33 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป34 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป35 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป36 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป37 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป38 พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  
ป39 ประมวลรัษฎากร  
ป40 พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
ป41 พระราชบัญญัติ ปันส่วนนํ้ามันเช้ือเพลิง พุทธศักราช 2483  
ป42 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏวิัติ) 
ป43 พระราชกําหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533  
ป44 พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ป45 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป46 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการกระทาํอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534 
ป47 ประกาศให้ใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
ป48 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
ป49 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2560 
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32 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

 
ป50 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541  
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550, ป61) 

ป51 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 
ป52 พระราชบัญญัติ เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 
ป53 พระราชบัญญติั ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
ป54 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 
ป55 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง

ทางการเมือง พ.ศ. 2560 
ป56 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 พ.ศ. 2561  
ป57 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
ป58  พระราชบัญญัติ เปล่ียนแปลงเขตอํานาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้  
 ศาลแพ่งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. 2549 
ป59 รวมที่ ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
ป60 พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ป61    พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
 การได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2561 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ป71) 

ป62 พระราชกําหนด ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือชว่ยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555  

ป63 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. 2556 

ป64    พระราชบัญญัติ เปล่ียนชือ่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช
พ.ศ. 2556 

ป65     พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  
  พ.ศ. 2556 
ป66     พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
ป67 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพรข่ยายอาวธุทีม่ีอานุภาพทาํลายล้างสูง พ.ศ. 2559 
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33 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

 
ป68 พะราชบัญญติั ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 
ป69 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2561 
ป70 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซ่ึงวุฒิสภา พ.ศ. 2561 
ป71 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. 2561 
ป72  พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ. 2551 
ป73 พระราชบัญญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
ป74  พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
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34 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ผ 
 

ผ1 พระราชบัญญัติ ผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547, ว50) 

ผ2 พระราชบัญญัติ ผู้อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ พ.ศ. 2519 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546, ย13) 

ผ3 พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
ผ4 พระราชบัญญัติ แผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
ผ5 พระราชบัญญัติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

 

35 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ฝ 
 

ฝ1 พระราชบัญญัติ ฝ่ิน พุทธศักราช 2472   
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510, ย3) 
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36 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

พ 
 

พ1 พระราชบัญญัติ พรรคการเมือง พ.ศ. 2524   
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541, 
ป48)  

พ2 พระธรรมนญูศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 
พ3 พระราชบัญญัติ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 
พ4 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518  
พ5 พระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553, อ27) 
พ6 พระราชบัญญัติ พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509  
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2560, ร26) 
พ7 พระราชบัญญัติ เพ่ิมอํานาจตํารวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทาํผิดทางน้ํา 

พ.ศ. 2496 
พ8 พระราชบัญญัติ ไพ่ พุทธศักราช 2486  
พ9 รวมกฎหมายพระราชทานอภัยโทษ ต้ังแต่ปี 2493 – ปัจจุบัน 
พ10 พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504  
พ11 พระราชบัญญัติ พัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551  
พ12 พระราชบัญญัติ พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  
พ13 พระราชกําหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
พ14 พระราชบัญญัติ พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534    

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543, ร37) 
พ15 พระราชบัญญัติ พัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  
พ16 พระราชบัญญัติ พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540  
พ17 พระราชบัญญัติ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 
พ18    พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
พ19 พระราชบัญญัติ พ้ืนที่นวตักรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
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37 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ฟ 
 

ฟ1 พระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
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38 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ภ 
 

ภ1 พระราชบัญญัติ ภาษีเครือ่งด่ืม พ.ศ. 2509   
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527, ภ11)  

ภ2 พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  
ภ3 พระราชบัญญัติ ภาษีซีเมนต์ซ่ึงทําในพระราชอาณาเขต พุทธศักราช 2475  
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527, ภ11) 
ภ4 พระราชบัญญัติ ภาษีน้ํามนัและผลิตภัณฑ์น้ํามันซ่ึงทําในราชอาณาจักร พ.ศ. 2507 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527, ภ11) 
ภ5 พระราชบัญญัติ ภาษีบํารงุท้องที่ พ.ศ. 2508 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562, ภ14) 
ภ6 พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
ภ7 พระราชบัญญัติ ภาษีไม้ขีดไฟซ่ึงทําในราชอาณาจักร พ.ศ. 2508  
ภ8 พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562, ภ14)  
ภ9 พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473  
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551, ภ13) 
ภ10 พระราชบัญญัติ ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 
ภ11 พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ภ12   พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
ภ13 พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 
ภ14 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ภ15 พระราชกําหนด ภาษีซีเมนต์ซ่ึงทําในพระราชอาณาเขต พ.ศ. 2501 
ภ16  พระราชกําหนด ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันซ่ึงทําในราชอาณาจักร พ.ศ. 2513 
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ม 
 

ม1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  
ม2 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. 2551  
ม3 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550  
ม4 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541  
ม5     พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559   
ม6 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  
ม7 พระราชบัญญัติ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521  
ม8 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
ม9 พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503  
ม10 พระราชบัญญัติ มาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542  
ม11 พระราชบัญญัติ มัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540, ก81) 
ม12 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  
ม13 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  
ม14 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558  
ม15 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 
ม16 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550  
ม17 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  
ม18 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  
ม19 พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 
ม20 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535  
ม21 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537  
ม22 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551  
ม23 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560  
ม24 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
ม25 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัย พ.ศ. 2540 
ม26 พระราชบัญญัติ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, ป72) 
ม27 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 
ม28 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541  
ม29    พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 
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ม30   พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 
ม31 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550  
ม32 พระราชบัญญัติ มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพ่ิมข้ึน พ.ศ. 2550 
ม33 พระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2551 
ม34 พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
ม35 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 
ม36 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 
ม37    พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 
ม38    พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์พ.ศ. 2558 
ม39  พระราชบัญญัติ มาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยช่ัวคราวโดยศาล  

 พ.ศ. 2560 
ม40 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ม41 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ม42 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
ม43 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
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ย 
 

ย1 พระราชบัญญัติ ยศตํารวจ พุทธศักราช 2480 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547, ต5) 

ย2 พระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479  
ย3 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 
ย4 พระราชบัญญัติ ยานัตถ์ุ พุทธศักราช 2486  
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527, ภ11) 
ย5 พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509 
ย6 พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
ย7 พระราชบัญญัติ ยกโทษและทัณฑ์ให้แก่ทหารกองประจําการซ่ึงขาดหรือหนีราชการ 
 พ.ศ. 2526 
ย8 พระราชบัญญัติ ยกเว้นคา่ธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ 
 ชัยสมรภูมิ พ.ศ. 2507 
ย9 พระราชบัญญัติ ยกเว้นคา่ธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ 
 กล้าหาญ พ.ศ. 2526 
ย10 พระราชบัญญัติ ยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นาํอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ 
 วัตถุระเบิด ที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. 2535 
ย11 พระราชบัญญัติ ยกเว้นคา่ธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจําการ 
 และครอบครัวทหารผ่านศกึซ่ึงเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2535 
ย12  พระราชบัญญัติ ยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นาํอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ 

วัตถุระเบิด ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทาง
ราชการ พ.ศ. 2546 

ย13 พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2546 
ย14 พระราชบัญญัติ ยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตล่ิงชัน ศาลแขวงปทุมวัน และ 

ศาลแขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด  พ.ศ. 2549 
ย15 พระราชบัญญัติ ยกเว้นการนําระยะเวลาและเง่ือนไขตามมาตรา 61 แห่งประมวล 

กฎหมายแพง่และพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณธีรณีพิบัติ พ.ศ. 2548 
ย16 พระราชบัญญัติ ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 7 เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง          
ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. 2549 

ย17 พระราชบัญญัติ ยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549  
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42 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

 
ย18 พระราชบัญญัติ ยกเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏริูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 8 เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้าลงวันที่ 20  
กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. 2550 

ย19     พระราชบัญญัติ ยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา พ.ศ. 2550 
ย20     พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซํ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 

พ.ศ. 2558 
ย21    พระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญติัการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 

พ.ศ. 2558 

ย22     พระราชกําหนด ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรประมวลรัษฎากร 
 พ.ศ. 2558 
ย23 พระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 

พ.ศ. 2543 
ย24 พระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญติัการชลประทานราษฎร ์พ.ศ. 2482  

พ.ศ. 2558 
ย25  พระราชบัญญัติ ยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. 2497 

ย26 พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบ้ียปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 

ย27 พระราชบัญญัติ ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563  
ย28 พระราชบัญญัติ ยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภมูิพิสัย และศาลแขวง

เวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 กลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 

 

43 ดัชนีสืบค้นกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

ร 
 

ร1 พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 
ร2 พระราชบัญญัติ รถยนต์ทหาร พุทธศกัราช 2476  
ร3       พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554, ร54) 

ร4 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
พ.ศ. 2547, ร51)  

ร5 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521  
ร6 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2521  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547, ต5) 
ร7 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 
ร8 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554, ร55) 
ร9 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 
ร10 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
ร11 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2547, ร52) 

ร12 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  
ร13 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวดั พ.ศ. 2498  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540, อ19) 
ร14 พระราชบัญญัติ รับรองฐานะขององค์การยางธรรมชาติระหว่างประเทศ พ.ศ. 2533 
ร15 พระราชบัญญัติ รักษาคลอง รัตนโกสินทรศก 121 
ร16 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
ร17 พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497  
ร18 พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479  
ร19 พระราชบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544  
ร19.1  พระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480  
ร20 พระราชบัญญัติ รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
ร21 พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497  
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ร22 พระราชบัญญัติ รายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546, ย13) 

ร23 พระราชบัญญัติ เรือสยาม พุทธศักราช 2481  
ร24 พระราชบัญญัติ เรือนจําทหาร พุทธศกัราช 2479  
ร25 พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
ร26 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2510  
ร27 พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2523  
ร28 พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  
ร29 พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535  
ร30 พระราชบัญญัติ โรงรับจํานํา พ.ศ. 2505  
ร31 พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  
ร32 พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547 
ร33 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
ร34  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ร35 พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  
ร36 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ร37 พระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  
ร38   พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 
ร39  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
ร40 พระราชบัญญัติ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ พ.ศ. 2551 
ร41 พระราชบัญญัติ โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 
ร42 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535  
ร43 พระราชบัญญัติ แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
ร44     พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 
ร45     พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 
ร46     พระราชบัญญัติ ระบบการชําระเงิน พ.ศ. 2560 
ร47 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ร48 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรฐัสภา พ.ศ. 2554  
ร49 พระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
ร50 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
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ร51 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 
ร52 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
ร53 (ว่าง) 
ร54 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2554 
ร55 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 
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ล 
 

ล1 พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
ล2 พระราชบัญญัติ ล้อเล่ือน พ.ศ. 2478  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546, ย13) 

ล3 พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศกัราช 2457 
ล4 พระราชบัญญัติ ลักษณะพยาน รัตนโกสินทรศก 113  
ล5 พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
ล6 รวมกฎหมายล้างมลทิน 
ล7 พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2551  
ล8 พระราชบัญญัติ เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
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ว 
 

ว1 พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 
ว2 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ว3 พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
ว4 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง พุทธศักราช 2474   

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ควบคมุน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542, ค70) 
ว5 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการแต่งต้ังแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481  
ว6 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช 2471 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและ
เด็ก พ.ศ. 2540, ม26) 

ว7 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496  
ว8 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชกาํหนด การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, 
ก166) 

ว9 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ 

พ.ศ. 2562, ว81)  
ว10 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศกัราช 2478 
ว11 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 
ว12 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
ว13 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 
ว14 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิคในกรุงสยามตาม

กฎหมาย 
ว15 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวนิัยตํารวจ พุทธศักราช 2477 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547, ต5)  
ว16 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวนิัยทหาร พุทธศักราช 2476  
ว17 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482 
ว18 พระราชบัญญัติ วิชาชีพวศิวกรรม พ.ศ. 2505  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. 2542, ว46) 
ว19 พระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
ว20 พระราชบัญญัติ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543, ส48)   
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ว21 พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ สถาบันราชภฏั พ.ศ. 2538, ส43) 
ว22 พระราชบัญญัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518  
 (ถูกเปล่ียนช่ือโดย พระราชบัญญัติ เปล่ียนช่ือวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเป็น
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532) 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘, ม41) 
ว23 พระราชบัญญัติ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 พ.ศ. 2551, ก164)  
ว24 พระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
ว25 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ว25.1  พระราชบัญญัติ วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2522 
ว25.2  พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 
ว25.3   พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510 
ว26 พระราชบัญญัติ วิธีดําเนนิการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 
ว27 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานทีก่ระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553 
ว28 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527  
ว29 พระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 
ว30 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 
ว31 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดทางวนิัยของข้าราชการซ่ึงไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน 

ที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 
ว32 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 
ว33 พระราชบัญญติั ว่าด้วยการอบรมและฝึกอาชีพบุคคลบางประเภท พ.ศ. 2518 
ว34 พระราชบัญญัติ วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537  
ว35 พระราชบัญญัติ วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537  
ว36 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ว37 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรพัย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 
ว38 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  
ว39 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 
ว40 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542   
ว41 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556  
ว42 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
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ว43 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 
ว44 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ว45 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
ว46 พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. 2542 
ว47 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
ว48 พระราชบัญญัติ วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 
ว49 พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย ์พ.ศ. 2545 
ว50  พระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
ว51 พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 
ว52 พระราชบัญญัติ วิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 
ว53     พระราชบัญญัติ ว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญท่ีระลึก พ.ศ. 2548 
ว54 (ว่าง) 
ว55 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา  

148 (3) (4) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550 
ว56 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศกัราช 2461 
ว57 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ว58 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
ว59 พระราชบัญญัติ วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2509 
ว60 พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 
ว61 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
ว62 พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
ว63    (ว่าง) 
ว64    พระราชบัญญัติ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 
ว65    พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 
ว66    พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 
ว67    (ว่าง) 
ว68    (ว่าง) 
ว69    พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559  
ว70    พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 
ว71    พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 
ว72 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
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ว73 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
 อินโดนีเซีย พ.ศ. 2522 
ว74 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
 ฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527 
ว75 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา
 พ.ศ. 2533  
ว76 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
 ประชาชนจีน พ.ศ. 2541 
ว77 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร

กัมพูชา พ.ศ. 2543 
ว78 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
 ประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. 2543 
ว79 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
 เกาหลี พ.ศ. 2543 
ว80 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรฐั
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543 
ว81 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 
ว82 พระราชกําหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
ว83 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 
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ศ 
 

ศ1 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560 
ศ2 พระราชบัญญัติ เศรษฐกจิการเกษตร พ.ศ. 2522  
ศ3 พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. 2553 
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ส 
 

ส1 พระราชบัญญัติ สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ 
ราชการ พ.ศ. 2546 

ส2 พระราชบัญญัติ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงาน 
ของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 

ส3 พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
ส4 พระราชบัญญัติ ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 
ส5 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมกจิการฮัจย์ พ.ศ. 2524 
ส6 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503  
ส7 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521  
ส8 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  
ส9 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 
ส9.1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550, 
ส84) 

ส10 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ส11 พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509  
ส12 พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
ส13 พระราชบัญญัติ สถานสินเช่ือท้องถ่ิน พ.ศ. 2518  
ส14 พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2518 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539, ม23) 
ส15 พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2528 

 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 
2541, ม27 และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2550, ม31) 

ส16 พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 
ส17 พระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
ส18 พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
ส19 พระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ. 2550 
ส19.1  พระราชบัญญัติ สภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
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ส20 พระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
ส21 พระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ส22 พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508 
ส23 พระราชบัญญัติ สัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 
ส24 พระราชกําหนด เส้ือครุย ร.ศ. 130 
ส24.1  พระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 
ส25 พระราชบัญญัติ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 
ส26 พระราชบัญญัติ สํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 
ส27 พระราชบัญญัติ สํารวจและห้ามกักกันข้าว พุทธศกัราข 2489 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546, ย13) 

ส28 พระราชบัญญัติ สําหรับกําจัดผักตบชวา พระพุทธศกัราช 2456 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546, ย13) 

ส29 พระราชบัญญัติ สําหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช 2464 
ส30 พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
ส31 พระราชบัญญัติ สุขาภิบาล พ.ศ. 2495 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  
พ.ศ. 2542, ป52) 

ส32 พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560, ภ11) 
ส33 พระราชบัญญัติ สภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526  
ส34 พระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
ส35 พระราชบัญญัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 
ส36 พระราชบัญญัติ สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 
ส37 พระราชบัญญัติ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม พ.ศ. 2562, ร50) 
ส38 พระราชบัญญัติ เส้ือครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2534 
ส39 พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535 
ส40 พระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ส41 พระราชบัญญัติ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 
ส42 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537  

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545, ส51) 
ส43 พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 

(ถูกยกเลิกและเปล่ียนชื่อเป็น พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, ม40) 
ส44 พระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 
ส45 พระราชบัญญัติ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 
ส46 พระราชบัญญัติ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 
ส47 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 
ส48 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543   
ส49    พระราชบัญญัติ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 
ส50 พระราชบัญญัติ สภาอุตสาหกรรมทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 
ส51 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
ส52 พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ส53 พระราชบัญญัติ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
ส54   พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 
ส55 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
ส56     พระราชบัญญัติ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ มหาวทิยาลัยการกฬีาแห่งชาติ พ.ศ. 2562, ม43) 
ส57 พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
ส58 พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550  
ส59 พระราชบัญญัติ สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 
ส60 พระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 
ส61 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวชิาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 
ส62 พระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
ส63 พระราชบัญญัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 
ส64 พระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
ส65 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั พ.ศ. 2551 
ส66 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 
ส67    พระราชบัญญัติ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 

(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 
2560, ป54) 
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ส68 พระราชบัญญัติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
ส69    พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 
ส70 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 
ส71    พระราชบัญญัติ สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
ส72    พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 
ส73    พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
ส74     พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 
ส75     พระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 
ส76     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ส77     พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริาสภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 
ส78     พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 
ส79 พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 
ส80  พระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
ส81 พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547 
ส82  พระราชบัญญัติ เส้ือครุยเนติบัณฑิต พุทธศักราช 2479 
ส83 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
ส84 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
ส85 พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  
ส86 พระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 
ส87 พระราชบัญญัติ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 
ส88 พระราชบัญญัติ สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
ส89 พระราชบัญญัติ สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 
ส90 พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2562 
ส91 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 
ส92 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 
ส93 สํานักนายกรฐัมนตรี 
ส94      พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 
ส95 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 
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ห 
 

ห1 พระราชบัญญัติ หอการคา้ พ.ศ. 2509 
ห2 พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2507 
ห3 พระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกนิอัตรา พ.ศ. 2560 
ห4 พระราชบัญญัติ ให้อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย่างทางทะเล  

พ.ศ. 2490 
ห5 พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้คํานํานามสตรี 
ห6 พระราชบัญญัติ ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. 2519 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญติั การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548, ก109) 
ห7 พระราชบัญญัติ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  

พ.ศ. 2525 
ห8 พระราชบัญญัติ ให้บําเหน็จในการปราบปรามผู้กระทําความผิด พุทธศักราช 2489 
ห9 พระราชบัญญัติ ให้อํานาจกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ  

พ.ศ. 2528 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548, ก109) 
ห10 พระราชบัญญัติ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล- 

อดุลยเดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2529 
พระราชบัญญัติ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล- 
อดุลยเดชมหามงคลสมัยพระราชพิธรีัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2529 

ห11 พระราชบัญญัติ ให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพ่ือสินค้าโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2535 

ห12 พระราชบัญญัติ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พ.ศ. 2535 

ห13 พระราชบัญญัติ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล-
อดุลยเดชมหามงคลสมัยพระราชพิธกีาญจนภิเษก พ.ศ. 2539 

ห14 พระราชกําหนด ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  
พ.ศ. 2541 

 (ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548, ก109) 
ห14.1  พระราชกําหนด เหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช 2484   
ห15 พระราชกาํหนด ให้อํานาจกระทรวงการคลังกูเ้งินและจัดการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุน 

เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 
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ห16 พระราชกําหนด ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของระบบ
 สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 
ห17 พระราชบัญญัติ ให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. 2509 
ห18 พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การแต่งต้ังและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส  

พ.ศ. 2542 
ห19 พระราชบัญญัติ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล- 

อดุลยเดชเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  
 5 ธันวาคม 2542 พ.ศ. 2542 

ห20 พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การแต่งต้ังและการดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. 2543 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553, ร9) 
ห21 พระราชบัญญัติ ให้ใช้พระธรรมนญูศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 
 (ดูที่ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543, พ2) 
ห22   พระราชบัญญัติ ให้อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรอืยุบเลิกทนุหมุนเวยีน พ.ศ. 2543 
 (ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ การบรหิารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558, ก155) 
ห23  พระราชบัญญัติ ให้นําวธิพิีจารณาความอาญาในศาลแขวงมาบังคับใช้ในศาลจังหวัด  

พ.ศ. 2520 
ห24 พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
ห25    พระราชกําหนด ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคง 
 ทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 
ห26     พระราชบัญญัติ เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 
ห27     พระราชกําหนด ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ํา 
 และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 
ห28   พระราชบัญญัติ เหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. 2512 
ห29  พระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 
ห30  พระราชบัญญัติ ให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้าง

พ้ืนฐานเอเชีย พ.ศ. 2559 
ห31 พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ห32 พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่าอธิบดี 

พ.ศ. 2562 
ห33 พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย พ.ศ. 2562 
ห34 พระราชบัญญัติ เหรียญรตันาภรณ์ รัชกาลท่ี 10 พ.ศ. 2562 
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ห35 พระราชบัญญัติ เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562 
ห36  พระราชกําหนด ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 

ห37 พระราชกําหนด ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

ห38  พระราชบัญญัติ เหรียญรตันาภรณ์ รชักาลท่ี 7 พ.ศ. 2469 
ห39 พระราชบัญญัติ เหรียญรตันาภรณ์ รัชกาลท่ี 8 พ.ศ. 2480 
ห40 พระราชบัญญัติ เหรียญรตันาภรณ์ รัชกาลท่ี 9 พ.ศ. 2495 
ห41 พระราชบัญญัติ เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2502 
ห42 พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
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อ 
 

อ1 พระราชบัญญัติ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 
 (ยกเลิกโดย พระราชกฤษฎีกา กาํหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยเง่ือนเวลา

ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, ท7) 

อ2 พระราชบัญญัติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510 
อ3 พระราชบัญญัติ อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 
อ4 พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522 
อ5 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียม 

อาวุธปืน พ.ศ. 2490 
อ6 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 
อ7 พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
อ8 รวมกฎหมายอนุญาตให้จ่ายเงินไปพลางก่อน 
อ9 พระราชบัญญัติ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 
อ10 พระราชบัญญัติ อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 
อ11 รวมกฎหมายโอนกิจการบริหาร 
อ12 พระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 
อ13 พระราชบัญญัติ องค์กรรว่มไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 
อ14 รวมกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่และกิจการบริหาร 
อ15 (ว่าง) 
อ16 (ว่าง) 
อ17 (ว่าง) 
อ18 (ว่าง) 
อ19 พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
อ20 (ว่าง) 
อ21 (ว่าง) 
อ22 พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน  พ.ศ. 2542 
อ23 พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยกุระจายเสียงวิทยุ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 
(ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553, อ31) 
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อ24 พระราชบัญญัติ อนุมัติพระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช้ 

พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2498 
อ25 พระราชกําหนด โอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีสํารองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา

พ.ศ. 2545 
อ26 พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2551 
อ27 พระราชบัญญัติ องค์กรอัยการและพนกังานอัยการ พ.ศ. 2553 
อ28      รวมกฎหมายโอนท่ีดินซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
อ29     รวมกฎหมายโอนงบประมาณรายจ่าย 
อ30 พระราชบัญญัติ เอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันสําหรับองค์การระหว่างประเทศและ 
 การประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 
อ31 พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
อ32 พระราชกําหนด โอนอัตรากําลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก  
 กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย 
 รักษาพระองค์ ซ่ึงเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
อ33 พระราชบัญญัติ โอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวทิยาลัยศิลปากร 
 ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 
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ปว (ประกาศของคณะปฏิวัติ) 
 
ปว1 รวมประกาศของคณะปฏิวัติ 
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ปร (คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน) 
 

ปร1 รวมคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
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คปค (คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย) 
 
คปค1 รวมคําส่ังคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
คปค2 รวมแถลงการณ์คณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
คปค3 รวมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
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คสช (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) 
 

คสช1 รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
คสช2 รวมคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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รายช่ือกฎหมายใหม่  
ประจําป ีพ.ศ. 2564 
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รายช่ือกฎหมายใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564 

1. พระราชบัญญัติการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก186) 
2. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า 

เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ (ย28) 
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ว83) 
4. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ง10) 
5. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ (ห42) 
6. พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส95) 
7. พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก185) 
8. พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ห37) 
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