
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรสนบัสนนุกำรปฏบิัติงำนติดตำมคนหำย   

และกำรพิสูจน์คนนรินำมและศพนิรนำม 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ติดตำมคนหำยและพิสูจน์ศพนิรนำม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และสอดคล้อง
กับภำรกิจในปัจจุบัน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ติดตำมคนหำย  และกำรพิสูจน์คนนิรนำมและศพนิรนำม  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนติดตำมคนหำย 

และพิสูจน์ศพนิรนำม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คนหำย”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งหำยไปจำกภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่สำมำรถติดต่อได้   

หรือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ำบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 
“คนนิรนำม”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ซึ่งไม่ทรำบชื่อตัว  ชื่อสกุล  และไม่มีหลักฐำนแสดงตัวตน   

ทั้งนี้  ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องมำด้วยแล้ว   
“ศพนิรนำม”  หมำยควำมว่ำ  ศพหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่ท ำให้เชื่อหรือมีเหตุอันควรสงสัย 

ว่ำมีบุคคลใดเสียชีวิต  โดยไม่สำมำรถระบุได้ว่ำศพหรือชิ้นส่วนอวัยวะนั้นเป็นบุคคลใด 
“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  หน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่และอ ำนำจตำมกฎหมำย 

ในกำรรับแจ้ง  ติดตำม  สืบสวน  สอบสวน  หรือพิสูจน์เกี่ยวกับคนหำย  คนนิรนำม  และศพนิรนำม 
“ส ำนักงำน”  หมำยควำมวำ่  ส ำนักงำนเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรตดิตำมคนหำย  

และกำรพิสูจน์คนนิรนำมและศพนิรนำม 
ข้อ ๕ กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ต้องไม่กระทบต่อกำรใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยของ 

เจ้ำพนักงำน   
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมคนหำย  และกำรพิสูจน์คนนิรนำมและ 

ศพนิรนำม  เรียกโดยย่อว่ำ  “ค.พ.ศ.”  ประกอบด้วย 
(๑) รองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย  เป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  เป็นรองประธำนกรรมกำร 
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(๓) กรรมกำรโดยต ำแหน่งจ ำนวนสิบเอ็ดคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงมหำดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   
อัยกำรสูงสุด  ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  อธิบดีกรมกำรปกครอง  อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดกิำร   
ผู้บังคับกำรสถำบันนิติเวชวิทยำ  ผู้บัญชำกำรส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ  และผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนไม่เกินห้ำคน  ซึ่งประธำนกรรมกำรแต่งตั้งจำกบุคคล 
ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ  มีผลงำน  และประสบกำรณ์ด้ำนนิติเวชศำสตร์  ด้ำนกำรพิสูจน์หลักฐำน   
ด้ำนกฎหมำย  ด้ำนสิทธิมนุษยชน  และด้ำนสังคมสงเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง   

ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร   และให้ผู้อ ำนวยกำร 
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์แต่งตั้งข้ำรำชกำรของสถำบันนิติวิทยำศำสตร์จ ำนวนไม่ เกินสองคน  
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ข้อ ๗ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี 
ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระหรือในกรณีที่ประธำนกรรมกำร  

แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่ำงที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำระอยู่  
ในต ำแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงหรือเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต ำแหน่ง 
เท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง  หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำ 
จะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ำรงต ำแหน่ง   
ติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 

ข้อ ๘ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) ค.พ.ศ.  มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

เท่ำที่มีอยู ่ เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่  มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๕) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๖) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ   

โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
ข้อ ๙ ค.พ.ศ.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) จัดท ำนโยบำย  แผนแม่บท  และแผนปฏิบัติกำรระดับชำติด้ำนกำรติดตำมคนหำย   
และกำรพิสูจน์คนนิรนำมและศพนิรนำม  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติให้หน่วยงำนของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องน ำไปปฏิบัติ 

(๒) ให้ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรติดตำมคนหำย   
และกำรพิสูจน์คนนิรนำมและศพนิรนำม 

(๓) ศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำรติดตำมคนหำย   
และกำรพิสูจน์คนนิรนำมและศพนิรนำมของหน่วยงำนของรัฐต่ำง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำระบบ 
กำรติดตำมคนหำย  และกำรพิสูจน์คนนิรนำมและศพนิรนำม 

(๔) ก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และแบบในกำรแจ้ง  กำรจัดเก็บ  กำรรวบรวม  และ 
กำรประสำนข้อมูลเกี่ยวกับคนหำย  คนนิรนำม  และศพนิรนำมตำมระเบียบนี้ 

(๕) ก ำหนดแนวทำงให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์ในกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
คนหำย  คนนิรนำม  และศพนิรนำม 

(๖) สนับสนุนและส่งเสริมภำคเอกชนและประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรติดตำมคนหำย  
และกำรพิสูจน์คนนิรนำมและศพนิรนำม 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนเพ่ือปฏิบัติงำนตำมที่  ค.พ.ศ.  มอบหมำย 
(๘) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 
ข้อ ๑๐ กำรประชุม  ค.พ.ศ.  ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกำรประชุม  ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้รองประธำนกรรมกำร 

เป็นประธำนในที่ประชุม  ถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้ที่ประชุม 
เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก  กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน   
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

ข้อ ๑๑ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร  ให้น ำควำมในข้อ  ๑๐  มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบนี้   ค.พ.ศ.  หรือคณะอนุกรรมกำร  อำจขอให้ 

หน่วยงำนของรัฐหรอืเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจัดส่งเอกสำรหรือขอ้มูล  หรือชี้แจงข้อเท็จจรงิเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

ให้หน่วยงำนของรัฐใหค้วำมรว่มมอืและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของ  ค.พ.ศ.  คณะอนุกรรมกำร
และส ำนักงำนตำมระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถำบันนิติวิทยำศำสตร์  กระทรวงยุติธรรม  ท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของ  ค.พ.ศ.  และให้มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบในงำนธุรกำร  งำนวิชำกำร  งำนกำรประชุม  และงำนเลขำนุกำรของ  ค.พ.ศ. 
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(๒) รับแจ้ง  จัดเก็บ  รวบรวม  และประสำนขอ้มูลเกี่ยวกบัคนหำย  คนนิรนำม  และศพนิรนำม
จำกหน่วยงำนของรัฐ  องค์กรเอกชน  และประชำชน 

(๓) วิเครำะห์  ประเมินผล  และเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรติดตำมคนหำย   
และกำรพิสูจน์คนนิรนำมและศพนิรนำม  เพื่อจัดท ำรำยงำนเสนอต่อ  ค.พ.ศ. 

(๔) ช่วยเหลือ  สนับสนุน  และประสำนงำนกำรติดตำมคนหำย  และกำรพิสูจน์คนนิรนำม 
และศพนิรนำมแก่หน่วยงำนของรัฐ 

(๕) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคนหำย  คนนิรนำม  และศพนิรนำมให้ประชำชนได้รับทรำบ   
เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรช่วยเหลือและสนับสนุนกำรติดตำมคนหำย   และกำรพิสูจน์คนนิรนำม 
และศพนิรนำมของหน่วยงำนของรัฐ 

(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่  ค.พ.ศ.  มอบหมำย 
ข้อ ๑๔ เมื่อหน่วยงำนของรัฐใดได้รับแจ้งว่ำมีคนหำย  ให้หน่วยงำนของรัฐนั้นแจ้งข้อมูล

ดังกล่ำวให้ส ำนักงำนและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องทรำบโดยเร็ว   และจัดส่งตัวผู้แจ้งพร้อมข้อมูล
ดังกล่ำวไปยังสถำนีต ำรวจใกล้เคียงทันที  เพื่อด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจต่อไป 

ข้อ ๑๕ เมื่อหน่วยงำนของรัฐใดได้พบตัวคนหำยแล้ว  ให้หน่วยงำนของรัฐนั้นรีบแจ้งข้อมูล
ดังกล่ำวให้ส ำนักงำนทรำบโดยเร็ว  เพื่อจ ำหน่ำยชื่อบุคคลนั้นออกจำกข้อมูลคนหำย 

ในกรณีที่ส ำนักงำนเป็นผู้พบตัวคนหำยก่อน  ให้ส ำนักงำนรีบจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำวและจัดส่ง 
ตัวบุคคลที่พบพร้อมข้อมลูนั้นไปยังสถำนตี ำรวจใกล้เคียงทันที  แล้วแจ้งข้อมลูดังกล่ำวให้หน่วยงำนของรฐั 
ที่เกี่ยวข้องทรำบ  เพ่ือด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจต่อไป  และให้ส ำนักงำนแจ้งกำรพบตัวคนหำย 
ต่อหน่วยงำนของรัฐที่ได้รับแจ้งคนหำยตำมข้อ  ๑๔  ด้วย 

ข้อ ๑๖ เมื่อหน่วยงำนของรัฐใดได้รับแจ้งว่ำพบคนนิรนำม  ให้หน่วยงำนของรัฐนั้นจัดเก็บข้อมูล 
และแจ้งให้ส ำนักงำนทรำบโดยเร็ว  แล้วด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจต่อไป 

ข้อ ๑๗ เมื่อหน่วยงำนของรัฐใดสำมำรถระบุคนนิรนำมได้ว่ำเป็นบุคคลใด  ให้หน่วยงำนของรัฐนั้น 
รีบแจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ส ำนักงำนทรำบโดยเร็ว  เพื่อจ ำหน่ำยชื่อบุคคลนั้นออกจำกข้อมูลคนนิรนำม 

ในกรณีที่ส ำนักงำนเป็นผู้ระบุคนนิรนำมได้ว่ำเป็นบุคคลใด  ให้ส ำนักงำนรีบจัดเก็บข้อมูล 
ที่ตรวจพิสูจน์ได้  และแจ้งข้อมูลดังกล่ำวต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องทรำบทันที   เพ่ือด ำเนินกำร 
ตำมหน้ำที่และอ ำนำจต่อไป 

ข้อ ๑๘ เมื่อหน่วยงำนของรัฐใดได้รับแจ้งว่ำมีกำรพบศพนิรนำม  ให้หน่วยงำนของรัฐนั้น   
แจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ส ำนักงำนทรำบโดยเร็ว 

ในกรณีที่มีผู้มำแจ้งต่อส ำนักงำนว่ำมีกำรพบศพนิรนำม  ให้ส ำนักงำนรีบจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำว  
และจัดส่งตัวผู้แจ้งพร้อมข้อมูลนั้นไปยังสถำนีต ำรวจใกล้เคียงทันที   เพ่ือด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ 
และอ ำนำจต่อไป 
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ข้อ ๑๙ ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐใดไม่สำมำรถระบุ ได้ว่ ำศพนิรนำมเป็นบุคคลใด   
หรือศพนิรนำมที่ต้องท ำกำรตรวจพิสูจน์มีจ ำนวนมำก  หน่วยงำนของรัฐนั้นอำจร้องขอให้ส ำนักงำน 
เป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจพิสูจน์ศพนิรนำมดังกล่ำวก็ได้ 

เมื่อส ำนักงำนได้ตรวจพิสูจน์ศพนิรนำมตำมวรรคหนึ่งแล้ว  สำมำรถระบุได้ว่ำเป็นบุคคลใด   
ให้ส ำนักงำนรีบจัดเก็บข้อมูลที่ตรวจพิสูจน์ได้   และแจ้งข้อมูลดังกล่ำวต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทรำบทันที  เพื่อด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจต่อไป 

ข้อ ๒๐ เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม  ให้ส ำนักงำนแจ้งข้อมูล
ตำมข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติทรำบด้วย  และให้ส ำนักงำน
และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติประสำนงำนกันในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับคนหำยและศพนิรนำม 

ข้อ ๒๑ เ พ่ือประโยชน์ในกำรพิสูจน์คนนิรนำม  ให้ส ำนักงำนแจ้งข้อมูลตำมข้อ  ๑๖   
และข้อ  ๑๗  ให้หน่วยงำนของรัฐ  ภำคประชำสังคม  และภำคเอกชนที่ด ำเนินกำรด้ำนคนนิรนำมทรำบด้วย   
และให้หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรด้ำนคนนิรนำมประสำนงำนกันในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับคนนิรนำม 

ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และแบบในกำรแจ้ง  กำรจัดเก็บ  กำรรวบรวม  กำรประสำนข้อมูล 
และกำรด ำเนินกำรอื่นใดเกี่ยวกับคนหำย  คนนิรนำม  หรือศพนิรนำมตำมระเบียบนี้  ให้เป็นไปตำมที่   
ค.พ.ศ.  ประกำศก ำหนด 

ข้อ ๒๓ ในวำระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ 
ศพนิรนำมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนติดตำมคนหำย 
และพิสูจน์ศพนิรนำม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ปฏิบัติหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมคนหำย   
และกำรพิสูจน์คนนิรนำมและศพนิรนำม  ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ตำมข้อ  ๗  แห่งระเบียบนี้  ทั้งนี้  ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๔ ให้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และแบบในกำรแจ้ง  กำรจัดเก็บ   
กำรรวบรวม  และกำรประสำนข้อมูลเกี่ยวกับคนหำยและศพนิรนำมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี    
ว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนติดตำมคนหำยและพิสูจน์ศพนิรนำม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ยังมีผลใช้บังคับ 
ได้ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และแบบในกำรแจ้ง  กำรจัดเก็บ  กำรรวบรวม   
และกำรประสำนข้อมูลเกี่ยวกับคนหำย  คนนิรนำม  และศพนิรนำมตำมระเบียบนี้   

ข้อ ๒๕ ให้คณะอนุกรรมกำรซึ่งแต่งตั้งขึ้นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำนติดตำมคนหำยและพิสูจน์ศพนิรนำม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ยังคงปฏิบัติหน้ำที่ได้ต่อไปจนกว่ำ 
จะมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้นใหม่ตำมระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  16  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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