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ล าดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ กระทรวงทีร่ับผิดชอบ 

1 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี 
5/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 23) 

26-ก.พ.-65 ส านักนายกรัฐมนตรี 

2 ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการได้มาซึ่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือและผู้แทนฝ่ายคนประจ าเรือ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2565 

26-ก.พ.-65 กระทรวงแรงงาน 

3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิง
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ไฮบริด พ.ศ. 2564 

26-ก.พ.-65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิง
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ท่ีใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในท่ีมี
การจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้น้ ามันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2564 

26-ก.พ.-65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิง
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ท่ีใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในท่ีมี
การจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2564 

26-ก.พ.-65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ า
ท้ิงจากสถานประกอบการขนาดเล็กท่ีผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564 

26-ก.พ.-65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 ประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้อง
ปฏิบัติ (ฉบับท่ี 2) 

23-ก.พ.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

8 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ผลิตวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. 2564 

23-ก.พ.-65 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

9 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ส าหรับวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย  

18-ก.พ.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

10 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย ท่อ 
ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัยและอุปกรณ์อื่น ตลอดจนการติดตั้ง ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ พ.ศ. 
2564 

18-ก.พ.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

11 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2565 11-ก.พ.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 
12 ประกาศส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่อง

ก าเนิดรังสี พ.ศ. 2564 
8-ก.พ.-65 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
13 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดท่ีออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 45) เล่ม 1 
7-ก.พ.-65 กระทรวงมหาดไทย 

14 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดท่ีออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 45) เล่ม 2 

7-ก.พ.-65 กระทรวงมหาดไทย 

15 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดท่ีออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 45) เล่ม 3 

7-ก.พ.-65 กระทรวงมหาดไทย 

16 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดท่ีออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 46) เล่ม 1 

7-ก.พ.-65 กระทรวงมหาดไทย 

17 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดท่ีออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 46) เล่ม 2 

7-ก.พ.-65 กระทรวงมหาดไทย 

18 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 

3-ก.พ.-65 กระทรวงพลังงาน 

19 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ก าหนดอายุหนังสือรับรองความรู้
ความสามารถ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1-ก.พ.-65 กระทรวงแรงงาน 

20 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงาน ตามมาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ส าหรับโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายพลังงาน
ของการไฟฟ้า 

ไม่มีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

กระทรวงพลังงาน 

21 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2565 

ไม่มีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

กระทรวงคมนาคม 

22 ประกาศส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาท่ีผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษา เพื่อ
ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี ฉบับท่ี 3 

ไม่มีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

23 ประกาศส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาท่ีผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษา เพื่อ
ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี ฉบับท่ี 4 

ไม่มีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
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