
ล ำดับ ประเภท เร่ือง รำยกำร เลขท่ี ปี พ.ศ.

1 พระราชบัญญัติ กรรมการ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 7 2558

2 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0209.1/ว.90 (21 ส.ค. 51) ข้ันตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด 1 2551

3 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0209.1/ว.99 (21 ก.ย. 43) หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด 1 2543

4 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0803.2/ว.4 (28 ม.ค. 52) ซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาตรา 5 (8) (9) (10) 1 2552

5 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 08006.1/ว.414 (25 ต.ค. 60) แนวทางการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1 2560

6 หนังสือ กรรมการ ท่ี นร 0505/ว 360 (20 ก.ค. 60) แนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1 2560

7 หนังสือ กรรมการ คู่มือ สคร. แนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1 2561

8 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0803.2/ว.29 (31 มี.ค. 52) เร่งรัดติดตามการแต่งต้ังผู้บริหาร รส. ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ 1 2552

9 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0803.2/ว.40 (27 มี.ค. 52) เวียนซ้อมความเข้าใจ ว.4 (กก.ผู้แทนกค) 1 2552
10 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0807/ว.14 (22 ก.พ. 51) พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการฯ (ฉบับท่ี 6) 1 2551

11 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0807/ว.50 (23 มิ.ย. 51) กระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสุดตามพรบ.คุณสมบัติฯ (ฉบับท่ี 6) 1 2551

12 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0807/ว.58 (17 ก.ย. 50) พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการฯ (ฉบับท่ี 5) 1 2550
13 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0813/ว.84 (23 ก.ย. 47) หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง 1 2547
14 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0813/ว.003 (29 ต.ค. 47) การแต่งต้ังและก าหนดค่าตอบแทนผู้รักษาการแทน CEO 1 2547

15 หนังสือ กรรมการ ท่ี นร 0205/7449 (มติ 13 มิ.ย. 43) หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง 1 2543

16 หนังสือ กรรมการ ท่ี นร 0504/9358 (6 ก.ค. 47) การผ่อนคลายหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง

 (มติ 22 มิ.ย. 47)

1 2547

17 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0810/8571 (13 พ.ค. 47) การผ่อนคลายหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุดตามสัญญา

จ้าง

1 2547

18 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0804.1-ว.135 (30 ก.ย. 54) การส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1 2554
19 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0806/ว.100 (5 ต.ค. 52) การบริหารจัดการรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1 2552
20 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0805.1/ว.123 (7 ส.ค. 56) แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 1 2556
21 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0805.4/ว.130 (18 ธ.ค. 57) มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1 2557

22 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0803.1/ว.8 (16 ก.พ. 54) มาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เร่ืองการแต่งต้ังข้าราชการระดับสูงหรือ

บุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

1 2554

23 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0803.2/ว 901 (29 ต.ค. 57) แนวทางการให้ความช่วยเหลือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ รส. ท่ีต้องหา

คดีอาญา เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ี

1 2557

24 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0804.3/ว 139 (5 ก.ย. 56) ระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ

1 2556

25 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0804.1/ว. 107 (6 ก.ย. 59) ขอช้ีแจงและซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติ ครม. ในส่วนการปรับปรุงระบบ

แรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ

1 2556

26 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0804.1/ว 021 (19 ก.พ. 58) แนวทางปฏิบัติในการค านวณก าไรเพ่ือการจัดสรรโบนัสของรัฐวิสาหกิจ 1 2555

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับบริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด



ล ำดับ ประเภท เร่ือง รำยกำร เลขท่ี ปี พ.ศ.

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับบริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด

27 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0803.2/ว. 85 (6 ส.ค. 56) อัตราค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1 2556

28 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0805.4/ว 110 (27 ก.ค. 58) ยกเลิกสิทธิประโยชน์/ค่ารับรองของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1 2558

29 ระเบียบ คณะกรรมการ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 1 2555
30 หนังสือ คณะกรรมการ ท่ี กค 0805.2/ว 96 (12 มิ.ย. 56) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 1 2556
31 หนังสือ กรรมการ ท่ี กค 0811.1/4157 (22 ธ.ค. 51) ขอหารือแนวปฏิบัติในการแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ 1 2551

32 ระเบียบ คณะกรรมการ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก ากับนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 1 2557

33 ระเบียบ คณะกรรมการ ระเบียบบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลากร ท่ีถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องคดีอาญา 1 2558
34 ประกาศ คณะกรรมการ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 75/2557 เร่ือง ผู้รักษาการประธานกรรมการในคณะกรรมการของ 75 2557
35 ประกาศ คณะกรรมการ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 78/2557 เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 78 2557
36 หนังสือ กรรมการผู้จัดการ และผู้รักษา

การแทน

ท่ี กค 00209.1/ว.108 (5 ต.ค. 44) ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจตาม พรบ. คุณสมบัติฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543

1 2544

37 หนังสือ กรรมการผู้จัดการ และผู้รักษา

การแทน

ท่ี กค 0803.2/ว.90 (21 ส.ค. 51) ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจตาม พรบ. คุณสมบัติฯ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550

1 2551

38 หนังสือ กรรมการผู้จัดการ และผู้รักษา

การแทน

ท่ี กค 0209.1/ว.99 (21 ก.ย. 43) หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง 1 2543

39 หนังสือ กรรมการผู้จัดการ และผู้รักษา

การแทน

ท่ี กค 0813/ว 84 (23 ก.ย. 47) หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง 1 2547

40 หนังสือ กรรมการผู้จัดการ และผู้รักษา

การแทน

ท่ี กค 0803.2/3480 (11 ส.ค. 53) การค านวณการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีตามสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการ 

ธพส.

1 2553

41 หนังสือ กรรมการผู้จัดการ และผู้รักษา

การแทน

ท่ี กค 0803.2/ว 022 (19 ก.พ. 58) การแต่งต้ังและก าหนดค่าตอบแทนผู้รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 1 2558

42 ระเบียบ กรรมการผู้จัดการ และผู้รักษา

การแทน

ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการและผู้รักษาการแทน พ.ศ. 2548 (แก้ไขฉบับท่ี 2) 2 2561

43 ระเบียบ กรรมการผู้จัดการ และผู้รักษา

การแทน

ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการและผู้รักษาการแทน พ.ศ. 2548 (แก้ไขฉบับท่ี 1) 1 2555

44 ระเบียบ กรรมการผู้จัดการ และผู้รักษา

การแทน

ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการและผู้รักษาการแทน พ.ศ. 2548 1 2548

45 ค าส่ัง กรรมการผู้จัดการ และผู้รักษา

การแทน

ค าส่ังบริษัทฯ ท่ี 01/2561 เร่ือง แต่งต้ังผู้รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ในกรณีท่ีกรรมการผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้

1 2561

46 หนังสือ บริษัท หนังสือรับรองบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ 1 2561

47 หนังสือ บริษัท รายงานการประชุมต้ังบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (4 สิงหาคม 2547) 1 2547
48 ข้อบังคับ บริษัท ข้อบังคับบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 1 2547

49 มติ ครม. บริษัท มติคณะรัฐมนตรี วนท่ี 27 พฤษภาคม 2547 จัดต้ัง ธพส. 1 2547

50 หนังสือ บริษัท ท่ี กค 0313/8337 (11 พ.ค. 47) จัดต้ัง ธพส. และยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีใช้กับรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไป

1 2547

51 หนังสือ บริษัท ท่ี กค 0813/397 (11 ส.ค. 46) โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ 1 2546

52 หนังสือ บริษัท หนังสือรับรองบริษัทฯ ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทดีเอดี เอสพีวี จ ากัด 1 2561



ล ำดับ ประเภท เร่ือง รำยกำร เลขท่ี ปี พ.ศ.

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับบริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด

53 หนังสือ บริษัท ท่ี กค 0805.2/ว 117 (13 พ.ย. 51) หลักเกณฑ์การจัดต้ัง/ร่วมทุนและก ากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ 1 2551
54 ระเบียบ การบริหารงานบุคคล ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 1 2559
55 ค าส่ัง การบริหารงานบุคคล เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และแต่งต้ังโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่ง 3 2561

56 ค าส่ัง การบริหารงานบุคคล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานทดลองงานแก้ไขเพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 3) 118 2559

57 ประกาศ การบริหารงานบุคคล เร่ือง การปรับค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้าง ธพส. ตามมติครม. เม่ือ 4 ต.ค. 2559 27 2559

58 ประกาศ การบริหารงานบุคคล เร่ือง หลักเกณฑ์การปรับเล่ือนต าแหน่งพนักงาน (แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) 7 2559

59 ประกาศ การบริหารงานบุคคล เร่ือง หลักเกณฑ์การปรับเล่ือนต าแหน่งพนักงาน 41 2558
60 ประกาศ การบริหารงานบุคคล เร่ือง ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างข้ันต่ า-ข้ันสูงของพนักงานและลูกจ้างทุกต าแหน่ง 40 2558
61 ประกาศ การบริหารงานบุคคล เร่ือง ปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุและปรับค่าจ้างชดเชยอันเน่ืองมาจากการปรับผลกระทบจากาการปรับอัตราแรกบรรจุ 28 2558

62 ประกาศ การบริหารงานบุคคล เร่ือง การปรับปรุงกรอบโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงาน 45 2555

63 ระเบียบ เก่ียวกับการท างาน ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน พ.ศ. 2559 1 2559
64 ค าส่ัง เก่ียวกับการท างาน เร่ือง หลักเกณฑ์การฝึกอบรม 392 2558
65 ค าส่ัง เก่ียวกับการท างาน เร่ือง หลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายการเข้าฝึกอบรมการจัดงานฯ 268 2555

66 ค าส่ัง เก่ียวกับการท างาน เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน 222 2555

67 ค าส่ัง เก่ียวกับการท างาน เร่ือง การท างานล่วงเวลา และงานเฝ้าหรือดูแลสถานท่ี หรืองานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานท่ี อันมิใช่หน้าท่ีการท างาน

ตามปกติของพนักงาน

35 2555

68 ค าส่ัง เก่ียวกับการท างาน เร่ือง หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลา การเบิกค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด 141 2551

69 ค าส่ัง เก่ียวกับการท างาน เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 97 2551
70 ค าส่ัง เก่ียวกับการท างาน เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 6 2549
71 ประกาศ เก่ียวกับการท างาน เร่ือง หลักเกณฑ์การเลือกช่วงเวลาท างานปกติ 10 2560
72 ค าส่ัง สวัสดิการ เร่ือง การปรับโครงสร้างอัตราการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 126 2559

73 ค าส่ัง สวัสดิการ เร่ือง การปรับโครงสร้างอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน 110 2556

74 ค าส่ัง สวัสดิการ เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาล แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2555 103 2555

75 ค าส่ัง สวัสดิการ เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2552 61 2552

76 ค าส่ัง สวัสดิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบติเก่ียวกับการเบิก-จ่าย สวสัดิการ การรักษาพยาบาล แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 203 2552

77 ค าส่ัง สวัสดิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาล 9 2550

78 ค าส่ัง สวัสดิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับเงินช่วยในการคลอดบุตร 5 2549
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79 ค าส่ัง สวัสดิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับเงินช่วยเหลือเม่ือพนักงานถึงแก่กรรม 3 2549

80 ประกาศ สวัสดิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับสวัสดิการสินเช่ือการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 3 2552

81 ประกาศ สวัสดิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับสวัสดิการสินเช่ือโครงการเงินกู้ส าหรับพนักงาน 22 2550

82 ประกาศ สวัสดิการ เร่ือง แก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับสวัสดิการค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8 2550

83 ประกาศ สวัสดิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับสวัสดิการค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6 2550

84 ประกาศ สวัสดิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตร 5 2550

85 ประกาศ สวัสดิการ เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 2 2550

86 พระราชบัญญัติ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 4 2558

87 พระราชบัญญัติ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 3 2550

88 พระราชบัญญัติ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 2 2542

89 พระราชบัญญัติ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับประมวล) 1 2530
90 ค าส่ัง วินัยและจริยธรรม เร่ือง ก าหนดอ านาจส่ังลงโทษและอัตราโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 24 2560

91 ค าส่ัง วินัยและจริยธรรม เร่ือง ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน พ.ศ. 2561 54 2561

92 พระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 1 2543

93 ประกาศ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ือง มาตรฐานข้ันต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 3) 3 2555
94 ประกาศ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ือง มาตรฐานข้ันต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 2) 2 2553

95 ประกาศ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ือง มาตรฐานข้ันต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 1 2549

96 ประกาศ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ

อันมิใช่เน่ืองจากการท างาน

1 2555

97 ประกาศ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ือง การจ่ายเงินทดแทน 1 2553

98 ประกาศ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการท างานหรือ

เงินประกันความเสียหายในการท างานจากลูกจ้าง

1 2551

99 ประกาศ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

 ค่าท าศพกรณีตาย อันมิใช่เน่ืองจากการท างาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

1 2541

100 พระราชบัญญัติ อาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 1 2554

101 กฎกระทรวง อาชีวอนามัย กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

1 2558

102 กฎกระทรวง อาชีวอนามัย กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553

2 2553

103 กฎกระทรวง อาชีวอนามัย กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน พ.ศ. 2549

1 2549
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104 กฎกระทรวง อาชีวอนามัย กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

1 2549

105 กฎกระทรวง อาชีวอนามัย กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

1 2556

106 กฎกระทรวง อาชีวอนามัย กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

1 2555

107 กฎกระทรวง อาชีวอนามัย กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการ

ท างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

1 2551

108 ประกาศ อาชีวอนามัย ประกาศบริษัทฯ ท่ี 44/2560 เร่ืองนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 44 2560
109 ประกาศ อาชีวอนามัย ประกาศบริษัทฯ ท่ี 23/2557 เร่ือง สิทธิหน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้าง 23 2557

110 พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้าง พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1 2560
111 ระเบียบ การจัดซ้ือจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1 2560

112 กฎกระทรวง การจัดซ้ือจัดจ้าง กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560

1 2560

113 กฎกระทรวง การจัดซ้ือจัดจ้าง กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ท่ีมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 1 2560

114 กฎกระทรวง การจัดซ้ือจัดจ้าง กฎกระทรวงก าหนดพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธี

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

1 2560

115 กฎกระทรวง การจัดซ้ือจัดจ้าง กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 1 2560
116 กฎกระทรวง การจัดซ้ือจัดจ้าง กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา พ.ศ. 2560 1 2560
117 กฎกระทรวง การจัดซ้ือจัดจ้าง กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 1 2560

118 กฎกระทรวง การจัดซ้ือจัดจ้าง กฎกระทรวงก าหนดเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐท่ีใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 1 2560

119 กฎกระทรวง การจัดซ้ือจัดจ้าง กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (*ยกเลิก) 1 2560

120 กฎกระทรวง การจัดซ้ือจัดจ้าง กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 1 2561
121 กฎกระทรวง การจัดซ้ือจัดจ้าง กฎกระทรวงก าหนดพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธี

เฉพาะเจาะจง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

2 2561

122 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงิน

ช่วยเหลือร่วมกับเงินงบประมาณ

1 2560

123 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้าง

ยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ

1 2560

124 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างของ

รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับพาณิชย์โดยตรง (ฉบับท่ี 3)

3 2561

125 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างของ

รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับท่ี 2)

2 2561

126 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างของ

รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง

1 2560

127 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง ข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็น 1 2561
128 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับท่ี 2)

2 2560

129 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 1 2560



ล ำดับ ประเภท เร่ือง รำยกำร เลขท่ี ปี พ.ศ.

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับบริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด

130 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณี 1 2560
131 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณี 2 2560
132 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณี

อ่ืนตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับท่ี 3)

3 2560

133 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือการ

วิจัยและพัฒนา เพ่ือให้บริการงานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือจ้างท่ีปรึกษา ท่ีไม่สามารถด าเนินการตาม พ.ร.บ. 

1 2562

134 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน

ก่อสร้าง

1 2560

135 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึน

ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

1 2560

136 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศ แก้ค าผิดประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข

ในการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐ

1 2561

137 หลักเกณฑ์ การจัดซ้ือจัดจ้าง หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 1 2560

138 หลักเกณฑ์ การจัดซ้ือจัดจ้าง หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม 1 2560

139 หลักเกณฑ์ การจัดซ้ือจัดจ้าง หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานชลประทาน 1 2560

140 หลักเกณฑ์ การจัดซ้ือจัดจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของ

รัฐ (ฉบับปรับปรุง แก้ไขค าผิด)

1 2561

141 แนวทาง การจัดซ้ือจัดจ้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 1 2560

142 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เร่ือง มาตรฐานข้ันต่ าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต

ในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

1 2561

143 ประกาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เร่ือง แนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือ

ป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทา

1 2561

144 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ี คค 0205/ว 8175 (4 ตุลาคม 2561) แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการด าเนินการทางทะเบียนรถท่ีมีท่ีมา 1 2561
145 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.3/ว 132 (14 มีนาคม 2561) แนวทางการเปิดเผยราคากลางส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้างของ

หน่วยงานของรัฐ

1 2561

146 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0402.5/ว 85 (6 กันยายน 2561) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 1 2561

147 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 379 (24 สิงหาคม 2561) ก าหนดสินค้าส าหรับด าเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 2561
148 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 334 (4 กรกฎาคม 2561) แนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1 2561

149 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 259 (4 มิถุนายน 2561) ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1 2561

150 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 217 (7 พฤษภาคม 2561) ซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม 1 2561
151 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2 ว 119 (7 มีนาคม 2561) แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับ 1 2561
152 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 111 (5 มีนาคม 2561) ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

1 2561

153 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 112 (5 มีนาคม 2561) ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1 2561

154 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 427 (21 กันยายน 61) ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

1 2561

155 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 439 (27 กันยายน 61) เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 2561



ล ำดับ ประเภท เร่ือง รำยกำร เลขท่ี ปี พ.ศ.

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับบริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด

156 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 414 (17 กันยายน 61) เร่ือง แนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดซ้ือจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้ 1 2561
157 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กรท) 0405.3/ว 413 (18 กันยายน 61) เร่ือง แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 1 2561
158 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง กค 0803.2/ว.321 (3 ตุลาคม 61) เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากการยุบ 1 2561
159 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ี นร 0108/ว 1392 (23 กุมภาพันธ์ 61) เร่ือง ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 1 2561
160 หนังสือ การจัดซ้ือจัดจ้าง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2 - ว 347 (8 กันยายน 2560) เร่ือง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็น 1 2560
161 ระเบียบ การจัดซ้ือจัดจ้าง ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุเพ่ือการบริหารโครงการ พ.ศ. 2561 1 2561
162 ประมวล บัญชี การเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ 1 2561

163 พระราชบัญญัติ บัญชี การเงิน พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะสาธารณะ พ.ศ. 2548 1 2548
164 ระเบียบ บัญชี การเงิน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 1 2548

165 ระเบียบ บัญชี การเงิน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 1 2555

166 ระเบียบ บัญชี การเงิน ระเบียบบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. 2548 3 2557
167 ระเบียบ บัญชี การเงิน ระเบียบบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. 2548 2 2556
168 ระเบียบ บัญชี การเงิน ระเบียบบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. 2548 1 2548
169 ค าส่ัง บัญชี การเงิน ค าส่ังบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ท่ี 204/2548 เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการเบิกงานยืมทดลอง 204 2552
170 ค าส่ัง บัญชี การเงิน ค าส่ังบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ท่ี 26/2548 เร่ือง การก าหนดมูลค่าข้ันต่ าส าหรับการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 26 2548
171 ค าส่ัง บัญชี การเงิน ค าส่ังบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ท่ี 23/2548 เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการเบิกงานยืมทดลอง 23 2548
172 พระราชบัญญัติ บัญชี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 1 2561

173 พระราชบัญญัติ บัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560) 1 2560

174 พระราชบัญญัติ บัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 2 2547

175 พระราชบัญญัติ บัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2543 1 2543

176 ประกาศ บัญชี ประกาศ คกก. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น 3 2556
177 ประกาศ บัญชี ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน 1 2554
178 ประกาศ บัญชี ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนงบการเงิน และแนวทางปฏิบัติในการย่ืนงบการเงิน 1 2560
179 ประกาศ การเงิน ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 70/2558 เร่ืองหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีรายงานการเปิดเผยข้อมูล 70 2558
180 ประกาศ การเงิน ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 47/2548 เร่ืองหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีรายงาน 47 2548
181 พระราชบัญญัติ การเงิน พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 1 2542
182 พระราชบัญญัติ การเงิน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 1 2561
183 พระราชบัญญัติ การเงิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยงบการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 1 2561
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184 พระราชบัญญัติ การเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 5 2559

185 พระราชบัญญัติ การเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 4 2551

186 พระราชบัญญัติ การเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 3 2546

187 พระราชบัญญัติ การเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 2 2542

188 พระราชบัญญัติ การเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 1 2535
189 หนังสือ การเงิน ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0804.2-ว.156 (5 มิถุนายน 61) แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังของ 1 2561
190 หนังสือ การเงิน ท่ี กค 0805.1/ว.320 (3 ต.ค. 56) ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงิน 1 2561
191 พระราชบัญญัติ ภาษี พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ .ศ. 2481 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554) 1 2554

192 พระราชก าหนด ภาษี พระราชก าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 1 2558

193 พระราชบัญญัติ ภาษี พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 5 2543

194 พระราชบัญญัติ งบประมาณ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 6 2543
195 ระเบียบ งบประมาณ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 4 2554

196 ระเบียบ งบประมาณ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 1 2550

197 พระราชบัญญัติ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 4 2558

198 พระราชบัญญัติ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 3 2550

199 พระราชบัญญัติ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 2 2542

200 พระราชบัญญัติ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 1 2530
201 คู่มือ การลงทุน คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์วิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 1 2555

202 หลักเกณฑ์ การลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 1 2555

203 พระราชบัญญัติ การลงทุน พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ .ศ. 2521 5 2549

204 พระราชบัญญัติ การลงทุน พระราชบัญญัติเงินทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 1 2542
205 พระราชบัญญัติ การลงทุน พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ.

 2558

1 2558

206 พระราชก าหนด การลงทุน พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 1 2540

207 ระเบียบ การลงทุน ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 1 2548

208 ระเบียบ การลงทุน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2559 2 2559
209 ระเบียบ การลงทุน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 1 2557
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210 ประกาศ การลงทุน ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เร่ือง หลักเกณฑ์ของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ 1 2557

211 ค าส่ัง การลงทุน ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 97/2557 แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายและก ากับ 97 2557
212 ค าส่ัง การลงทุน ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 75/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 75 2557
213 ระเบียบ การลงทุน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 1 2550

214 ระเบียบ การลงทุน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 1 2548

215 พระราชบัญญัติ เอกชนร่วมทุน พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 1 2535

216 พระราชบัญญัติ เอกชนร่วมทุน พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 1 2556

217 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้

เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

1 2556

218 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และผู้เช่ียวชาญตามพระราชบัญญัติการ

ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

1 2557

219 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศ สคร. เร่ือง แนวทางปฏิบัติส าหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ 

พ.ศ. 2561

1 2561

220 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศ สคร. เร่ือง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการ

คัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก การก าหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พ .ศ. 2558

1 2558

221 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศ สคร. เร่ือง แนวปฏิบัติส าหรับการค านวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 1 2558

222 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง ลักษณะของเอกชนท่ีไม่สมควรให้ร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐและบุคคลท่ีไม่สมควรได้รับแต่งต้ังเป็นท่ีปรึกษา พ.ศ. 2557

1 2557

223 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของท่ี

ปรึกษา พ.ศ. 2557

1 2557

224 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายช่ือ 1 2556
225 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วน

ท่ีเป็นสาระส าคัญ พ.ศ. 2558

1 2558

226 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง รายละเอียดท่ีต้องมีในผลการศึกษาและ

วิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พ.ศ. 2557

1 2557

227 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณมูลค่า

โครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558

1 2558

228 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน 1 2559
229 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน

ในโครงการท่ีมีวงเงินมูลค่าตํ่ากว่าท่ีก าหนดในมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 พ.ศ. 2558

1 2558

230 ประกาศ เอกชนร่วมทุน ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2557

1 2557

231 กฎกระทรวง เอกชนร่วมทุน กฎกระทรวง ก าหนดเพ่ิมมูลค่าของโครงการท่ีต้องด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ

รัฐ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559

1 2559

232 ระเบียบ เอกชนร่วมทุน ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการคัดเลือกเอกชนเพ่ือร่วมลงทุนในกิจการของ ธพส. 2560 1 2560

233 พระราชบัญญัติ ส่ิงแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 2 2561

234 พระราชบัญญัติ ส่ิงแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 1 2535
235 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์

 วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

11 2560



ล ำดับ ประเภท เร่ือง รำยกำร เลขท่ี ปี พ.ศ.

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับบริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด

236 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์

 วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

10 2560

237 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์

 วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

9 2559

238 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์

 วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

8 2558

239 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์

 วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

7 2558

240 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 6 2557
241 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 5 2557
242 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 4 2557
243 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์

 วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

3 2556

244 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์

 วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2 2556

245 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์

 วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

1 2555

246 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

1 2552

247 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 1 2553
248 ประกาศ ส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 2 2553
249 ระเบียบ ส่ิงแวดล้อม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553

1 2553

250 พระราชบัญญัติ ผังเมือง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 4 2558

251 กฎกระทรวง ผังเมือง กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 1 2556

252 กฎกระทรวง ผังเมือง กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ .ศ. 2556 1 2556

253 พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 12 2553

254 ประกาศ การเดินอากาศ ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง ก าหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นเขตปลอดภัยใน

การเดินอากาศ พ.ศ. 2540

1 2540

255 พระราชบัญญัติ การก่อสร้าง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 5 2560
256 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและ 1 2550
257 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด าเนินการต้องท าการ

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548

1 2550

258 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2550

1 2550

259 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารท่ีต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 1 2548
260 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงก าหนดส่ิงท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืนเป็นอาคารฯ พ.ศ. 2544 1 2544
261 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และ

เจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561

1 2561



ล ำดับ ประเภท เร่ือง รำยกำร เลขท่ี ปี พ.ศ.

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับบริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด

262 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือต้ังป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.

 2558

1 2558

263 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พาการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 1 2548
264 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี หรือบริการ 1 2555
265 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทาน 1 2550
266 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรง

มหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรง มหรสพ พ.ศ. 2550

1 2550

267 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 64 2555

268 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 63 2551

269 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 61 2550

270 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 60 2549

271 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 58 2546

272 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 55 2543

273 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 51 2541

274 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 50 2540

275 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 48 2540

276 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 44 2540

277 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 42 2537

278 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 41 2537

279 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 39 2537

280 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 33 2535

281 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 18 2530

282 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 7 2528

283 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 6 2527

284 กฎกระทรวง การก่อสร้าง กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 4 2526

285 ข้อบัญญัติ การก่อสร้าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 1 2544
286 ระเบียบ การก่อสร้าง ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและท าทางเช่ือมในท่ีสาธารณะ 1 2531
287 พระราชบัญญัติ การขุดและถมดิน พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 1 2543
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288 กฎกระทรวง การขุดและถมดิน กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2546 1 2546

289 กฎกระทรวง การขุดและถมดิน กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2546 1 2546

290 กฎกระทรวง การขุดและถมดิน กฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 1 2548

291 กฎกระทรวง การขุดและถมดิน กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามขุดดินและถมดินในพ้ืนท่ีบางส่วนในท้องท่ีต าบลหนองหอย และต าบลป่าแดด อ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ และต าบลท่าวังตาล และต าบลหนองผ้ึง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พ .ศ. 2548

1 2548

292 ประกาศ การขุดและถมดิน ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดความลึกหรือพ้ืนท่ีท่ีต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 1 2545

293 พระราชบัญญัติ อนุรักษ์พลังงาน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 2 2550
294 คู่มือ อนุรักษ์พลังงาน คู่มือเก่ียวกับพระราชบัญญัติอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 1 2550
295 กฎกระทรวง อนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือ 1 2552
296 กฎกระทรวง อนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงก าหนดกระจกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 1 2552

297 กฎกระทรวง อนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 1 2552

298 พระราชบัญญัติ สารสนเทศและการส่ือสาร พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 1 2558

299 หนังสือ สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ี นร 1200/ว 26 (11 ต.ค. 61) เร่ือง มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนา

เอกสารท่ีราชการออกให้ประชาชน)

1 2561

300 หนังสือ สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ี กค 0209/ว 953 (22 ต.ค. 61) เร่ือง มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนา

เอกสารท่ีราชการออกให้ประชาชน) และการติดตามผลการด าเนินการตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี

1 2561

301 พระราชบัญญัติ สารสนเทศและการส่ือสาร พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ .ศ. 2560 1 2560

302 พระราชบัญญัติ สารสนเทศและการส่ือสาร พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 2 2551

303 พระราชบัญญัติ สารสนเทศและการส่ือสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 1 2540

304 กฎกระทรวง สารสนเทศและการส่ือสาร กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 3 2541
305 กฎกระทรวง สารสนเทศและการส่ือสาร กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2 2541
306 กฎกระทรวง สารสนเทศและการส่ือสาร กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 1 2541
307 ประกาศ สารสนเทศและการส่ือสาร ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดให้ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือ 1 2561
308 ประกาศ สารสนเทศและการส่ือสาร ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 2561
309 ประกาศ สารสนเทศและการส่ือสาร ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ 1 2560
310 ประกาศ สารสนเทศและการส่ือสาร ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัด

จ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติ

1 2558

311 ประกาศ สารสนเทศและการส่ือสาร ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ

ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

1 2541

312 มติ ครม. สารสนเทศและการส่ือสาร มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 20 เมษายน 2554 ให้น่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการน าข้อมูลข่าวสารตาม ม . 7 และ ม. 9 แห่ง 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทุกหน่วยงาน

1 2554

313 คู่มือ สารสนเทศและการส่ือสาร คู่มือมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ Verson 2.0 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 23 เมษายน 2556 เห็นชอบแนวทางยกระดับการ

ให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

1 2556

314 คู่มือ สารสนเทศและการส่ือสาร คู่มือมาตรฐาน Government Mobile Application 1 2560
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315 พระราชบัญญัติ ยุทธภัณฑ์ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ .ศ. 2530 1 2530

316 ประกาศ ยุทธภัณฑ์ ประกาศกระทรวงกลาโหม เร่ือง ก าหนดยุทธภัณฑ์ท่ีต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ .ศ. 2530 1 2530

317 พระราชบัญญัติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับรวบรวมการแก้ไขในปีพ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551) 3 2551

318 พระราชบัญญัติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 2 2550

319 พระราชบัญญัติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 1 2542
320 กฎกระทรวง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ 1 2556
321 กฎกระทรวง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ กฎกระทรวงสานท่ีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 1 2561
322 ประกาศ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ืองหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติท่ีกรมธุรกิจ

พลังงานมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบพ.ศ. 2550

1 2550

323 ประกาศ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ืองก าหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ีย่ืน แบบค าขอ และ

แบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556

1 2556

324 ประกาศ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับ 1 2557
325 คู่มือ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ คู่มือ กิจการควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ ามันเช้ือเพลิงและการท าประกันภัย 1 2560

326 พระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัย พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 1 2560

327 ระเบียบ การรักษาความปลอดภัย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 3 2560

328 ระเบียบ การรักษาความปลอดภัย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 2 2554

329 ระเบียบ การรักษาความปลอดภัย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 1 2552


