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ฉบับกฤษฏีกา (ง) พิเศษ เล่ม 136 ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
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136 ตอนพิเศษ
60 ง

12 มีนาคม 2562

45

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง
ค่าธรรมเนียมบริการพิเศษสาหรับตู้สินค้าขาออกที่
บรรทุกลงเรือเฉพาะเขตไปขึ้นเรือตู้สินค้า ณ ท่ารับ
บรรทุกที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร

136 ตอนพิเศษ

ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ ของ
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ (ฉบับที่
3 ) พ.ศ. 2562
ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องการแต่งตั้ง
พนักงานลงลายมือชื่อกากับในพันธบัตรการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 23/๒๕62
เรื่อง การจัดอัตรากาลังสาหรับเรือเดินทะเล

136 ตอนพิเศษ

136 ตอนพิเศษ
61 ง

13 มีนาคม 2562
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ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกากับ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในท้องที่ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยองและตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในท้องที่ตาบลบางปู อาเภอเมืองสมุทรปราการ
และตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่
ตาบลท่าไข่ และตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นโดยเร่งด่วน

136 ตอนพิเศษ
66 ง

18 มีนาคม 2562
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136 ตอนพิเศษ
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18 มีนาคม 2562
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136 ตอนพิเศษ
66 ง

18 มีนาคม 2562
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136 ตอนพิเศษ
66 ง

18 มีนาคม 2562
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ฉบับกฤษฏีกา (ง) พิเศษ เล่ม 136 ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
136 ตอนพิเศษ 18 มีนาคม 2562
เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่
66 ง
ตาบลไผ่ล้อม ตาบลดอนหญ้านาง และตาบลหนองน้า
ใส อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกรณีที่มี
ความจาเป็นโดยเร่งด่วน
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
136 ตอนพิเศษ 18 มีนาคม 2562
เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่
66 ง
ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอแก่งคอย และตาบลตลิ่งชัน
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นโดยเร่งด่วน
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
136 ตอนพิเศษ
5 มีนาคม 2562
เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือ
55 ง
ภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ
และค่าบริการสาหรับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลาเลียง
(โรงพักสินค้า ๑ และ ๒) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
136 ตอนพิเศษ
5 มีนาคม 2562
เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือ
55 ง
ภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ
และค่าบริการสาหรับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลาเลียง
(โรงพักสินค้า ๑ และ ๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
136 ตอนพิเศษ
5 มีนาคม 2562
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความ
55 ง
สะดวกต่าง ๆ ของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
และของท่าเรือเชียงของ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 256๑
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก
136 ตอนพิเศษ 19 มีนาคม 2562
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและ
67 ง
การออก การต่ออายุ การพักใช้และการเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ พ.ศ. 2562
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียก
136 ตอนพิเศษ 29 มีนาคม 2562
เก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ของการ
79 ง
ให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลม
ฉบัง
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กาหนดให้แม่น้าเจ้าพระยา 136 ตอนพิเศษ 27 มีนาคม 2562
และแม่น้าป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสาหรับ
77 ง
เรือลาเลียง และเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว
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ฉบับกฤษฏีกา (ง) พิเศษ เล่ม 136 ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และ
136 ตอนพิเศษ 27 มีนาคม 2562
วิธีการขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถตาม
77 ง
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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