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	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลศิลา และตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำร้อน ตำบลตะเบาะ ตำบลนายม ตำบลวังชมภูตำบลระวิง ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และตำบลบ่อไทยตำบลห้วยโป่ง ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าอิบุญ ตำบลห้วยไร่ตำบลบ้านติ้ว ตำบลปากช่อง ตำบลบ้านหวาย ตำบลบ้านกลางและตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอนาทม อำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลไผ่โทน ตำบลน้ำเลา ตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวาง และตำบลห้วยม้า ตำบลน้ำชำ ตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำสวย ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย ตำบลชมเจริญอำเภอปากชม ตำบลนาดอกคำ ตำบลนาด้วง ตำบลท่าสะอาดตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณและตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง ตำบลหนองกุงแก้วอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลผาอินทร์แปลง ตำบลเอราวัณ ตำบลผาสามยอดตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุงตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนปอแดง ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาวตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล อำเภอบุ่งคล้า อำเภอพรเจริญอำเภอโซ่พิสัย อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอเซกา จังหวัดหนองคายให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโกสัมพี ตำบลเพชรชมภู ตำบลลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมพีนคร และตำบลลานดอกไม้ ตำบลหนองปลิง ตำบลสระแก้ว ตำบลทรงธรรมตำบลนครชุม ตำบลเทพนคร ตำบลนาบ่อคำ ตำบลท่าขุนราม ตำบลคลองแม่ลายตำบลคณฑี ตำบลวังทอง ตำบลอ่างทอง ตำบลไตรตรึงษ์ ตำบลธำมรงค์อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสองพี่น้อง ตำบลสลุย ตำบลหงษ์เจริญ ตำบลรับร่อ ตำบลคุริงตำบลท่าข้าม ตำบลทรัพย์อนันต์ ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ และตำบลเขาไชยราชตำบลดอนยาง ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลทะเลทรัพย์ ตำบลบางสนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล และตำบลขั้นไดใหญ่ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อายและตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าหวายนั่ง ตำบลโคกงาม ตำบลบ้านฝางและตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้กและตำบลท่าเมือง ตำบลเหล่าแดง ตำบลคำไฮใหญ่อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากตม ตำบลเชียงคานและตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ ตำบลผาตั้งอำเภอสังคม ตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว ตำบลหนองปลาปากอำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลด่านศรีสุข ตำบลโพนทอง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตากและตำบลกองนาง ตำบลน้ำโมง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่านตำบลนาข่า ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านถ่อน ตำบลหนองนางอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองน้ำใส ตำบลหนองตะเคียนบอนตำบลโนนหมากเค็ง ตำบลห้วยโจด ตำบลวัฒนานคร และตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแซงบาดาล ตำบลมหาไชย ตำบลผาเสวยและตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมและตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลป่าขะ ตำบลบ้านนา และตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลปากนคร ตำบลท่าซัก และตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลบึงยี่โถ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี และตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีและเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลริมกก ตำบลบ้านดู่ และตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลหนองตะไก้ ตำบลนากลาง และตำบลกุดจิกอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าช้าง ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวางและตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลหงษ์เจริญ ตำบลทรัพย์อนันต์ ตำบลคุริง ตำบลท่าแซะ ตำบลท่าข้ามและตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง และตำบลดอนหัวฬ่ออำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี และตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ สายปากเกร็ด - นครราชสีมาตอนทางแยกต่างระดับมีนบุรีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๖ สายแยกถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง) - บางพลีตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๘และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓(บางปิ้ง) - แพรกษา ที่บ้านคลองเก้าพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ สายสีคิ้ว - อุบลราชธานีที่บ้านแหลมทอง และบ้านใหม่อุดมพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๙ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑(ช่องสามหมอ) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (บ้านไผ่)ตอนอำเภอบ้านไผ่ - อำเภอชนบทพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ สายกรุงเทพมหานคร - สะเดา(คลองพรวน) ที่บ้านควนดินสอพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยภูคา และป่าผาแดง ในท้องที่ตำบลดงพญาตำบลบ่อเกลือใต้ และตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านให้เป็นอุทยานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าจอมทอง ป่าแม่ขาน และป่าแม่วางในท้องที่ตำบลสันติสุข ตำบลยางคราม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อตำบลบ้านหลวง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง และตำบลทุ่งปี้อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าห้วยยอดมน และป่าบุณฑริก
	พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่ากรุงชิง ป่าคลองเผียน และป่าเขานัน
	พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาช้างเผือก และป่าห้วยเขยงในท้องที่ตำบลหนองลู ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี และตำบลปิล๊อก ตำบลท่าขนุนตำบลห้วยเขย่ง ตำบลหินดาด ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นอุทยานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย ป่าเกาะช้างป่าคลองหินกอง และป่าคลองม่วงกลวง และเกาะใกล้เคียงในท้องที่ตำบลปากน้ำ ตำบลหงาว ตำบลเกาะพยามและตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองให้เป็นอุทยานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำโจน ป่าเขาพระฤๅษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่งในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลสหกรณ์นิคมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นอุทยานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ ๗๒ จังหวัดพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีและเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ฉบับที่ ๖)พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้
	พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลราชาเทวะ ตำบลหนองปรือ และตำบลบางโฉลงอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดพระโขนงศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลแขวงพระนครใต้ และศาลแขวงธนบุรีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าห้วยเขยง บางส่วนในท้องที่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยอินทนนท์ บางส่วนในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ตำบลสันติสุข ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคำแหงพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
	พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูลังกา ในท้องที่ตำบลดงบังตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคายและตำบลไผ่ล้อม ตำบลนางัว ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพงตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนมให้เป็นอุทยานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕บังคับในท้องที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์พ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์แทนตำแหน่งที่ว่างพ.ศ. ๒๕๕๒
	พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดแก้วพิจิตรตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีให้แก่กรมโยธาธิการและผังเมืองพ.ศ. ๒๕๕๒
	เล่ม 4
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก๙ รอบนักษัตร แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๕ ปี ไปรษณีย์ไทยพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖๘ (พ.ศ. ๒๕๕๒)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
	กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
	กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
	กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎาก
	กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๒)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
	กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งหรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดการลดหย่อนค่าชลประทานสำหรับผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเพื่อกิจการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือสำหรับโดยสารพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
	กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒)ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูงพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดพัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ชนิดติดผนัง และชนิดตั้งพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงว่าด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือสำคัญและการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาการประชุม และการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาการประชุม และการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเรียกเงินที่ได้จ่ายไปในการทำสัญญาเช่าหรือค่าใช้สิทธิเหนือที่ดินจากผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์นอำเภอพนมสารคาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอแปลงยาวและอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยาพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทำงานพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ(ฉบับที่ ๓๕)พ.ศ. ๒๕๕๒
	เล่ม 5
	กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมืองพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒)ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
	กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานและการจ้างคนต่างด้าวพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการภาพยนตร์และกิจการวีดิทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกิจประกันชีวิตพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการอัยการพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดตำแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดแบบและวิธีการให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรแจ้งและยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๕๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เจ้าของ ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือผู้ดำเนินการเดินอากาศ เป็นผู้จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองข้างในเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาวเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่าซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าที่กลับเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่าซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง - คลองหลวง - รังสิต จังหวัดปทุมธานีพ.ศ. ๒๕๕๒
	กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์พ.ศ. ๒๕๕๒
	เล่ม 6
	ข้อบังคับการประชุม ก.ต. (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบสำนักงานศาลปกครองว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและปัญหาหรือข้อโต้แย้งและคณะอนุกรรมการพิจารณาการคัดค้านการเลือกตั้งพ.ศ. ๒๕๔๓
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการพ.ศ. ๒๕๔๕
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจของผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีคำสั่งปรับ และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลาของพนักงานและลูกจ้างพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินรางวัล และค่าตอบแทนการช่วยเหลือการปฏิบัติงานพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้านพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองพ.ศ. ๒๕๕๑
	ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือการครองชีพของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตอบแทนผู้ทำคุณงามความดีในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจ้างผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และวิธีดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
	ระเบียบ ก.ศป.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสำเนา และการรับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
	ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
	ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
	ประกาศ ก.ศป.เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ ๓)
	ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
	ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง มอบอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการรับคำร้องและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๒
	ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
	ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
	ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่างองค์กรภาควิชาชีพ
	ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง
	ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง องค์กรในภาควิชาชีพ
	ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑
	ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพ.ศ. ๒๕๕๒
	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพ.ศ. ๒๕๕๒
	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง การย้ายข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นพ.ศ. ๒๕๕๒
	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๒
	ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
	ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา ๕ (๓)แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
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	เล่ม 8
	 คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
 เรื่อง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ (คดีหมายเลขดำที่ อม. ๕/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗/๒๕๕๑ ระหว่าง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง และนายชาลี เส้งรอด ผู้คัดค้าน) 

	(คดีหมายเลขดำที่ อม. ๖/๒๕๕๑ 
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๘/๒๕๕๑ ระหว่าง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ ผู้ร้องและ นายสมิตร ยิ้มศิริ ผู้คัดค้าน) 
	(คดีหมายเลขคำที่ อม. ๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๙/๒๕๕๑ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง และนายประกาศิต ไหมอ่อน ผู้คัดค้าน)
	(คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๐/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๐/๒๕๕๑ ระหว่างคณะกรรมการป้องกันเละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง และ นายวีระชัย สุวพันธุ์ ผู้คัดค้าน) 

	(คดีหมายเลขคำที่ อม. ๑๑/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๓/๒๕๕๑ ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง และ นายภักดี คุ้มชนะ ผู้คัดค้าน)   

	(คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๒/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๑/๒๕๕๑ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง และ นายเริงฤทธิ์ พาสุนันท์ ผู้คัดค้าน)   

	(คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๓/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๒/๓๕๕๑ ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง และนายยานยนต์ อรุณเวสสะเศรษฐ ผู้คัดค้าน)
	(คดีหมายเลขดำที่ อม.๑๖/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๕๒ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้องและเรือเอก วินัย เชยศุภเกตุ ผู้คัดค้าน) 
	เรื่อง ขอให้ดำเนินคดีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม)
	เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
	เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
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ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๙ ก
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
	 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓o๔
สายปากเกร็ด - นครราชสีมา ตอนทางแยกต่างระดับ
มีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา ล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๓ ก
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒



