
๖๓ 

ย 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๓ 
 

๑. พระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๒. พระราชบัญญัติยกความผิดให้แก่ผู้กระท าความผิด พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์
ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 
๓. พระราชบัญญัติยกความผิดให้แก่ผู้กระท าผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนี

ราชการทหารและต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๔. พระราชบัญญัติยกค่าภาษีอากรที่ค้างบางประเภท พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 
๕. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงกบินทร์บุรีเป็นศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
๖. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และ

ศาลแขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
๗. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงมีนบุรีเป็นศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๘. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม่สะเรียง ศาลแขวงแม่สอด ศาลแขวงตะกั่วป่า 

และศาลแขวงหลังสวนเป็นศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๙. พระราชบัญญัติยกทัณฑ์ให้แก่ต ารวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่ผู้ที่ได้กระท าความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวด้วยการเกณฑ์

แรงงาน พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
 
๑๑. พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระท าผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช 

๒๔๘๙ 
 



๖๔ 

ย 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๔ 
 

๑๒. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใช้บังคับในภาวะคับขัน พทุธศกัราช ๒๔๘๙ 
 
๑๓. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
๑๔. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่น 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑๕. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินค่าที่สวนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

 
๑๖. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินรัชชูปการที่ค้าง พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 
๑๗. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีต้นตาลโตนด พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีบ้านอยู่เองในเขตเทศบาลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
๑๙. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีเรือและภาษียานพาหนะในเขตเทศบาลบางแห่ง 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 

๒๐. พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีอากรที่ค้างช าระบางประเภท พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 
๒๑. พระราชบัญญัติยกเลิกการปรับไหมตามศักดินา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๒๒. พระราชบัญญัติยกเลิกเงินช่วยชาติในภาวะคับขันและภาษีอากรบางประเภท พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 
๒๓. พระราชบัญญัติยกเลิกใช้บังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๔ ประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับที่ ๔๐ และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๕ ในจังหวัดอื่น นอกจากจังหวัด
พระนครและจังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 



๖๕ 

ย 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๕ 
 

๒๔. พระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติบางบทแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวเฉพาะดินแดน 
 ที่ประเทศไทยได้คืนจากประเทศฝร่ังเศส พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 
๒๕. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง

แผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 
และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๒๗. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๒๘. พระราชบัญญัติยกเลิกภาษีสมพัตสร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๒๙. พระราชบัญญัติยกเลิกอากรนาเกลือ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๓๐. พระราชบัญญัติยกเลิกอ านาจและหน้าที่ของข้าหลวงพิเศษจัดแบ่งที่ดินตาม

พระราชกฤษฎีกาก าหนดการแบ่งที่ดินในอ าเภอบางบ่อ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่ราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๓ เฉพาะในท้องที่
บางแห่ง ในอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 

๓๑. พระราชบัญญัติยกเว้นการน าระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

๓๒. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
กล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 



๖๖ 

ย 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๖ 
 

๓๓. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ
และครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๓๔. พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

หรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

๓๕. พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและต ารวจ พุทธศักราช 
๒๔๗๖ 
 

๓๖. พระราชบัญญัติยศต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗) 
 

๓๗. พระราชบัญญัติยศต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 

๓๘. พระราชบัญญัติยศต ารวจสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๒) 

 
๓๙. พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๔๐. พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
๔๑. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
๔๒. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๔๓. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/797.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/797.PDF


๖๗ 

ย 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๖๗ 
 

๔๔. พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๔๕. พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 


