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ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๙๖ 

 

๑. พระราชก าหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
๒. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 

๓. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน  า
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๔. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

๕. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

๖. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

๗. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

๘. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 
๙. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั งและการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๐. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั งและการด ารงต าแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
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ดชันีสารบญักฎหมายไทยจ าแนกตามหมวดอกัษร หน้า ๙๗ 

 

๑๑. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๑๒. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑๓. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

๑๔. พระราชบัญญัติหวงห้ามและควบคุมการโอนอสังหาริมทรัพย์บนเกาะพะงัน และ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 

๑๕. พระราชบัญญัติห้ามน าของที่มีการแสดงก าเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 
๑๖. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
๑๗. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๑๘. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๑๙. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๒๐. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 
๒๑. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๒๒. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 



๙๘ 

ห 
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๒๓. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๒๔. พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

๒๕. พระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

๒๖. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 

๒๗. พระราชบัญญัติเหรียญราชนิยม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 

๒๘. พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 
๒๙. พระราชบัญญัติให้ความคุ้มครองและห้ามฟ้องบุคคลผู้ปฏิบัติการเกี่ยวแก่มาตรา ๑๗ 

แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
๓๐. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๓๑. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 
๓๒. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
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๓๓. พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับโครงการผังเมือง ในท้องที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 
๓๔. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายฯ 
 
๓๕. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
๓๖. พระราชบัญญัติให้ใช้พระราชบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 
๓๗. พระราชบัญญัติให้ต ารวจภูธรมีอ านาจเปรียบเทียบคดีอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
 
๓๘. พระราชบัญญัติให้ทรัพย์สินกองเสือป่าตกเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ พุทธศักราช 

๒๔๘๒ 
 
๓๙. พระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 
๔๐. พระราชบัญญัติให้บ าเหน็จในการปราบปรามผู้กระท าความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 
๔๑. พระราชบัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 

๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖  
 
๔๒. พระราชบัญญัติให้สิทธิการต่อเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 
๔๓. พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
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ห 
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๔๔. พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากรัฐบาลต่างประเทศเพ่ือจัดซื อ
ยุทโธปกรณ์ทางทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 

๔๕. พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ยกเลิกแล้วโดย พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
๔๖. พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล  

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 
๔๗. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 
๔๘. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๔๙. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 
๕๐. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง

พื นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๕๑. พระราชบัญญัติให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
๕๒. พระราชบัญญัติให้อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน

ในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 


