
๗๓ 

ล 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๗๓ 
 

๑. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๖ ในต าบลน  าอ้อมและต าบล
บัวแดง ท้องที่อ าเภอหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

 
๒. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๗ ในต าบลวังศรีราช อ าเภอป่าสะแก 

ท้องที่อ าเภอเดิมบาง และต าบลกระเสียว ต าบลหนองโพ ท้องที่อ าเภอนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

 
๓. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๘ ในต าบลต่าง ๆ รวม ๒๐ ต าบล 

ท้องที่อ าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๔. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๘ ในต าบลบางปลาร้า และต าบล

บางตาเถร ท้องที่อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
๕. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในต าบลต่าง ๆ รวม ๙ ต าบล 

ท้องที่อ าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๖. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในต าบลบางปลาร้า ต าบล

บางตาเถร ท้องที่อ าเภอสองพี่น้อง และต าบลหนองโพ อ าเภอนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี
พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

 
๗. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาจ านวน พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในต าบลทรายมูล  

และต าบลบางลูกเสือ ท้องที่อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๘. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาส าหรับ พ.ศ  ๒๔๗๔ ในต าบลต่าง ๆ ท้องที่อ าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 
๙. พระราชบัญญัติลดเงินอากรค่านาส าหรับ พ.ศ. ๒๔๗๕ ในต าบลต่าง ๆ ท้องที่อ าเภอ

ราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 



๗๔ 

ล 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๗๔ 
 

๑๐. พระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินค่านา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 

๑๑. พระราชบัญญัติลดพิกัดอัตราเงินอากรค่านาในต าบลบ้านขอม ท้องที่อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

 
๑๒. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค่าที่สวนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร  

พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 
๑๓. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินค่าที่สวนในมณฑลนครศรีธรรมราช พุทธศกัราช ๒๔๗๕ 
 
๑๔. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๕. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีต้นตาลโตนด พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๖. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไร่ยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๗. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนจาก พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวนใหญ่ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๙. พระราชบัญญัติลบล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษในกรณีเกณฑ์แรงงาน

หรือทรัพย์สินในระหว่างมหาสงครามเอเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 
๒๐. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

 
๒๑. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 
 



๗๕ 

ล 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๗๕ 
 

๒๒. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 

๒๓. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและต ารวจ พุทธศักราช 
๒๔๗๕ 

 
๒๔. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

 
๒๕. พระราชบัญญัติลักษณะพยาน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) 

 
๒๖. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
๒๗. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
๒๘. พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๒๙. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
๓๐. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
๓๑. พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระท าผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๓๒. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 
๓๓. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



๗๖ 

ล 
 

ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๗๖ 
 

๓๔. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕   

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 


