





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	สารบาญ
	กฎหมายประจำปี พ.ศ. ๒๔๗๒
	พระราชบัญญัติ
	พระราชบัญญัติ การแพทย์เพิ่มเติม ๒๔๗๒ 
	พระราชบัญญัติ อากรค่าน้ำแก้ไขเพิ่มเติม ๒๔๗๒
	พระราชบัญญัติ คลังออมสินแก้ไขเพิ่มเติม
	พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๒

	พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ. ๒๔๗๒
	พระราชบัญญัติ ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๔๗๒
	พระราชบัญญัติ ศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๒)
	พระราชบัญญัติ จัดการป้องกันไข้ทรพิษแก้ไขเพิ่มเติม ๒๔๗๒
	พระราชบัญญัติ งบประมาณ ๒๔๗๓

	พระราชกำหนด
	พระราชกำหนดเครื่องแต่งกายทหารเรือแก้ไขเพิ่มเติม
	พระราชกำหนดเสื้อครุยแก้ไขเพิ่มเติม ๒๔๗๒

	พระราชกฤษฎีกา
	ประกาศ พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานของวัดบาดหลวงโลมันคาโธลิกในกรุงสยามแก่วิการิอาโตอาปอสตอลิโก แห่งหนองแสง
	พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อสร้างปฐมบรมราชานุสสรณ์ และสร้างคมนาคม เชื่อมพระนครกับธนบุรี
	พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อตัดและขยายถนนจากถนนจักรเพ็ชรไปถึงคลองผดุงกรุงเกษม
	พระราชกฤษฎีกา ขยายเขตต์ที่ดินรถไฟเพื่อทำการก่อสร้างสถานีรถไฟโคราชและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
	พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อตัดถนนซอยจากถนนสุริวงศ์ไปจดถนนสีลม ๓ สาย
	พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตต์สร้างทางรถไฟหลวงต่อจากขอนแก่นไปจังหวัดหนองคายและนครพนม

	กฎเสนาบดี
	กฎเสนาบดี มหาดไทย ตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๖๖
	กฎเสนาบดี พาณิชย์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตสำหรับล้อเลื่อนในจังหวัดเชียงใหม่
	กฎเสนาบดี คลัง ออกตามความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติฝิ่น ๒๔๗๒
	กฎเสนาบดี พาณิชย์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนออกใบอนุญาต และอัตราค่าเช่ารถจ้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	ประกาศต่างๆ 
	ประกาศ ให้หม่อมเจ้าใช้นามสกุล
	ประกาศ ตั้งกรมสุรา ในกระทรวงพระคลังฯ
	ประกาศ เรื่องขยายเขตต์หวงห้าม และจัดชื้อที่ดินสำหรับสร้างการชลประทาน
	ประกาศ การรักษาพระนครเวลาเสด็จประภาสประเทศชะวา ๒๔๗๒
	ประกาศ ใช้หนังสือสัญญาว่าด้วยการระงับกรณีทางศาล และการปราณีประนอมระวางสยามกับเนเดรฺลันดฺ 
	ประกาศ ตั้งตำแหน่งข้าหลวงพิเศษศาลยุตติธรรม
	ประกาศ ให้ใช้หนังสือสัญญากำจัดการสงครามไม่ให้ถือการนั้นเป็นนโยบายของชาติฯ
	ประกาศ กำหนดเจ้าหน้าที่ในพระราชบัญญัติควบคุมการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือ ผาสุกแห่งสาธารณชน
	ประกาศ ให้ใช้หนังสือสัญญาว่าด้วยสากลวิทยุโทรเลข
	ประกาศ ยกเลิกกฎหมายห้ามการจับ และทำอันตรายเต่ากระอานในทะเลสาบ นครศรีธรรมราช
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติรถจ้าง ร.ศ. ๑๒๔ ฉะเพาะจังหวัดนครศรีอยุธยา
	ประกาศ รวมศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนแพ่ง ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนอาชญา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดราชบุรี และศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าในศาลมณฑล
	ประกาศ พระราชทานทุนเล่าเรียนสำหรับศึกษาวิทยาศาสตร์
	ประกาศ ให้ใช้อนุสัญญาว่าด้วยฝิ่น และโปรโตคล และข้อกำหนดครั้งสุดท้ายฉะบับเมืองเยนีวา

	ข้อบังคับต่างๆ
	ข้อบังคับ สภากรรมการองคมนตรี
	ข้อบังคับ คลังออมสินฉะบับที่ ๓
	ข้อบังคับ คลังออมสินฉะบับที่ ๔
	กฎข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบไล่เข้าเป็นข้าราชการพลเรือน ชั้นราชบุรุษ ๒๔๗๓
	หลักสูตร การสอบไล่เข้าเป็นข้าราชการพลเรือน ชั้นราชบุรุษ ๒๔๗๓ 

	สัญญา
	หนังสือสัญญาว่าด้วยการระงับกรณีทางศาล และการปราณีประนอมระวางกรุงสยามกับเนเดรฺลันดฺ 
	อนุสัญญาว่าด้วยฝิ่น และโปรโตคล และข้อกำหนดครั้งสุดท้าย ฉะบับเมืองเยนีวา

	ทหาร
	พระราชกำหนดเครื่องแต่งกายทหารเรือแก้ไขเพิ่มเติม

	กระทรวงเกษตราธิการ
	ประกาศ เปลี่ยนแปลงชะนิด ขนาด อัตรา ค่าภาคหลวงไม้ ในมณฑลปราจีน

	กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
	ประกาศ เปลี่ยนอัตราค่าที่อนุญาตทำโป๊ะในจังหวัดสตูล
	ประกาศ เปลี่ยนอัตราค่าที่อนุญาตทำโป๊ะในมณฑลภูเก็ต
	ประกาศ ตั้งกรมสุรา ในกระทรวงพระคลังฯ
	ประกาศ ห้ามและกำหนดให้ใช้เครื่องมือบางอย่างทำการจับสัตว์น้ำตามท้องที่บางแห่งในจังหวัดจันทบุรี
	ประกาศ ห้ามการค้าขายเชื้อแป้งเข้าหมักในนครราชสีมา
	ประกาศ ว่าด้วยธนาคาร ออมสิน และเครดิตฟองซิเอร์
	ประกาศ ว่าด้วยการออมสิน
	ประกาศ กำหนดอัตราเงินค่านาฟางลอย และเงินรัชชูปการในตำบลห้วยน้ำหอม จังหวัดนครสวรรค์
	ประกาศ ห้ามการจับหรือทำอันตรายเต่าทะเล และกระทะเลทุกชะนิด
	ประกาศ ให้เก็บเงินค่าน้ำตำบลเกวียนหัก จังหวัดจันทบุรี
	กฎเสนาบดี ออกตามความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติฝิ่น ๒๔๗๒
	ประกาศ ห้ามมิให้ใช้เครื่องมือบางอย่างทำการจับสัตว์น้ำ ในบางท้องที่ ในมณฑลกรุงเทพฯ อยุธยา , และปราจีน
	ประกาศ ห้ามมิให้ใช้เครื่องมือบางอย่างจับสัตว์น้ำในหนองหาร จังหวัดสกลนคร

	กระทรวงธรรมการ
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาสำหรับ ตำบลสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาสำหรับท้องที่บางแห่ง ในมณฑลนครราชสีมา
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาเพิ่มเติมในท้องที่มณฑลปราจีน
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาบางตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ตำบลหนองไขว่ จังหวัดหล่มศักดิ์
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาเพิ่มเติมในท้องที่มณฑลนครสวรรค์
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาเพิ่มเติมในท้องที่มณฑลปราจีน
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาเพิ่มเติมมณฑลอยุธยา
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาเพิ่มเติมในท้องที่มณฑลราชบุรี
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาเพิ่มเติมในท้องที่มณฑลพิษณุโลก
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาบ้านหัวดง จังหวัดอุตตรดิตต์
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาในสุพรรณบุรี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาเพิ่มเติมในท้องที่มณฑลอยุธยา
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาสำหรับตำบลบ้านขอม ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากตำลบางกระดี่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาเพิ่มเติมในมณฑลจันทบุรี
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ตำบลบางกระทุ่ม ตำบลวังอีทก และตำบลทุ่งพันเสา ซึ่งแยกตั้งใหม่

	กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม
	ประกาศ ว่าด้วยกิจการประกันภัย
	กฎเสนาบดี กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนออกใบอนุญาตสำหรับล้อเลื่อนในจังหวัดเชียงใหม่
	พระราชบัญญัติ คลังออมสินแก้ไขเพิ่มเติม
	กฎข้อบังคับคลังออมสินฉะบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๗๒
	ประกาศ แผนกไปรษณีย์
	ประกาศ งดการเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเกวียนในมณฑลนครราชสีมา และอุดร
	ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติรถจ้าง ร.ศ. ๑๒๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	กฎเสนาบดี กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนออกใบอนุญาต และอัตราค่าเช่ารถจ้าง พระนครศรีอยุธยา
	ข้อบังคับคลังออมสินฉะบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๗๒
	ประกาศ กำหนดการรับจดทะเบียนสหกรณ์
	ประกาศ ถอนพระบรมราชานุญาต ซึ่งได้พระราชทานแก่บริษัทรถรางพระพุทธบาททุนจำกัด

	กระทรวงมหาดไทย
	ประกาศ เรื่องแก้ไขท้องที่ในจังหวัดพระนคร และพระประแดง
	ประกาศ ขยายเขตต์สุขาภิบาลเมืองพิษณุโลก
	กฎเสนาบดี ตามความในมาตร ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ ๒๔๖๖
	ประกาศ เรื่องกำหนดที่ฝากศพ ฝังศพ เผาศพ ในท้องที่จังหวัดนนบุรี และธนบุรี
	ประกาศ เพิ่มเติมจำนวนยาเสพย์ติดให้โทษ
	ประกาศ เรื่องกำหนดที่ ฝาก ฝัง และเผาศพ จังหวัดพระนครและธนบุรี
	ประกาศ เรื่องยาเสพย์ติดให้โทษ
	ประกาศ กำหนดจำนวนยาเสพย์ติดให้โทษ ซึ่งจะต้องใช้ใน พ.ศ. ๒๔๗๓
	ประกาศ กำหนดที่ฝากศพ ฝังศพ เผาศพ จังหวัดพระนครและธนบุรี
	ประกาศ เรื่องกำหนดที่ฝังศพสำหรับตระกูลฮุนตระกูล และจันตระกูล

	กระทรวงยุตติธรรม
	พระราชกำหนดเสื้อครุยแก้ไขเพิ่มเติม ๒๔๗๒
	ประกาศ ตั้งตำแหน่งข้าหลวงพิเศษศาลยุตติธรรม
	ประกาศ รวมศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนแพ่ง ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนอาชญา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดราชบุรี และศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าในศาลมณฑล






