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ล าดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ กระทรวงทีร่ับผิดชอบ 

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ 
หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเม่ือได้รับอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2564 

31-ม.ค.-65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี 
4/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 22) 

28-ม.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

3 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและ
การน าส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) พ.ศ. 2565 

28-ม.ค.-65 กระทรวงแรงงาน 

        
4 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าท่ี

ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2564 
27-ม.ค.-65 กระทรวงคมนาคม 

5 ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของพื้นท่ีตั้งสถานท่ีให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2564 

26-ม.ค.-65 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

6 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้
บังคับ 

25-ม.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

7 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 

25-ม.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

8 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
(คราวท่ี 16) 

25-ม.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

9 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดอาคารประเภท ค. เป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2564 

25-ม.ค.-65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 
2564 

25-ม.ค.-65 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

11 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี 
3/2565 เรื่อง พื้นท่ีสถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุม พื้นท่ีเฝ้าระวังสูง และพื้นท่ีน าร่องด้าน
การท่องเท่ียว ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

21-ม.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

12 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้าง
หยุดหรือเลื่อน การส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในท้องท่ีท่ีเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจสาธารณภัย หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2565 

21-ม.ค.-65 กระทรวงการคลัง 

13 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของ
รถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2564 

18-ม.ค.-65 กระทรวงคมนาคม 

14 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับท่ี 3) 

17-ม.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

15 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564 

13-ม.ค.-65 กระทรวงพลังงาน 

16 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุร าคาญหรือผลกระทบท่ีอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ.
2564 

12-ม.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

17 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีตัวถังรถท่ีใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารและรถท่ีใช้ในการขนสง่สัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2564 

12-ม.ค.-65 กระทรวงคมนาคม 

18 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างานของ
สถานประกอบกิจการประจ าปี พ.ศ. 2564 

11-ม.ค.-65 กระทรวงแรงงาน 

19 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์
สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมท้ังระยะเวลาและประเภท
กิจการท่ีต้องด าเนินการ (ฉบับท่ี 2) 

11-ม.ค.-65 กระทรวงแรงงาน 

20 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 41) 

8-ม.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

21 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี 
1/2565 เรื่อง พื้นท่ีสถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมและพื้นท่ีน าร่องด้านการท่องเท่ียว ตาม
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 

8-ม.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

22 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี 
2/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 21) 

8-ม.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 
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วิธี download ไฟล์กฎหมาย 
กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่ชื่อกฎหมาย จะลิงค์ไปยังไฟล์กฎหมายให้ download ได้ครับ 

 

23 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการรับค าร้องและการพิจารณาค าร้องของ
พนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 

8-ม.ค.-65 กระทรวงแรงงาน 

24 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ กรณโีรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) (ฉบับท่ี 3) 

6-ม.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

25 ประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง ก าหนดเขตท้องท่ีและรายชื่อสถานพยาบาล ประจ าปี พ.ศ. 
2565 

4-ม.ค.-65 กระทรวงแรงงาน 
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