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ล าดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ กระทรวงทีร่ับผิดชอบ 

1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) 

31-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

2 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑแ์ละอัตรา
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ส าหรับการดูแลรักษาในท่ีพักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน (Community Isolation) 
(ฉบับท่ี 2) 

31-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

3 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 43) 

30-มี.ค.-65 ส านักนายกรัฐมนตรี 

4 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี 
6/2565 เรื่อง พื้นท่ีสถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุม พื้นท่ีเฝ้าระวังสูง และพื้นท่ีน าร่องด้าน
การท่องเท่ียว ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

30-มี.ค.-65 ส านักนายกรัฐมนตรี 

5 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี 
7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 24) 

30-มี.ค.-65 ส านักนายกรัฐมนตรี 

6 ระเบียบส านักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ท่ีน าส่งไว้เกิน
จ านวนท่ีต้องช าระคืน พ.ศ. 2565 

29-มี.ค.-65 กระทรวงแรงงาน 

7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษเพื่อการท างาน ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้
เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 
มีนาคม 2565 

29-มี.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 

28-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการยา และรายการอื่น ๆ เพื่อยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับ
ของท่ีน าเข้ามา เพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2565 

28-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

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

28-มี.ค.-65 กระทรวงคมนาคม 

11 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑแ์ละอัตรา
ส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการท างาน 

28-มี.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

12 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑแ์ละอัตรา
ส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (ฉบับท่ี 3) 

28-มี.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19))] 

25-มี.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

14 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชรา
ภาพเป็นการเฉพาะในช่วงท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

25-มี.ค.-65 กระทรวงแรงงาน 

15 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันด าจากท่อไอ
เสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2565 

25-มี.ค.-65 กระทรวงแรงงาน 

16 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันด าจากท่อไอ
เสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2565 

25-มี.ค.-65 กระทรวงแรงงาน 

17 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2565 

24-มี.ค.-65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

18 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึง่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2565 

24-มี.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

19 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อมูลท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง พ.ศ. 2565 

23-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

20 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการส าคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2565 

23-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

21 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
(คราวท่ี 17) 

23-มี.ค.-65 ส านักนายกรัฐมนตรี 
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22 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้
บังคับ 

23-มี.ค.-65 ส านักนายกรัฐมนตรี 

23 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด ตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 

23-มี.ค.-65 ส านักนายกรัฐมนตรี 

24 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2564 

22-มี.ค.-65 กระทรวงคมนาคม 

25 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการรับรองแบบท่ีน่ัง จุดยึดท่ีน่ังและพนักพิงศีรษะของรถยนต์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

22-มี.ค.-65 กระทรวงคมนาคม 

26 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและการ
แสดงแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พ.ศ. 2565 

22-มี.ค.-65 กระทรวงคมนาคม 

27 ประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนเงินบ าเหน็จชราภาพของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

17-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

28 ประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง ก าหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบ าเหน็จชราภาพของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

17-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

29 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565 

17-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

30 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากโรงงานท่ี
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าน้ าจืดจากน้ าทะเล พ.ศ. 2564 

16-มี.ค.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

31 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการติดตั้งเครื่องสง่เสียงดังเม่ือก๊าซปิโตรเลียม
เหลวรั่วส าหรับสถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. 2565 

16-มี.ค.-65 กระทรวงพลังงาน 

32 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลอื่น 

15-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

33 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

15-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

34 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้ออื่นท่ีถือ
ว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 

11-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

35 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ
ภายหลังการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 

11-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

36 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการ
ลักลอบท้ิงมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 

11-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

37 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับท่ี 8) 

11-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 

38 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง แบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 11-มี.ค.-65 กระทรวงสาธารณสุข 
39 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2565 10-มี.ค.-65 กระทรวงแรงงาน 
40 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม

ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ 
10-มี.ค.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

41 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคม
อุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับท่ี 7) 

10-มี.ค.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

42 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 
2564 (ฉบับท่ี 2) 

4-มี.ค.-65 กระทรวงมหาดไทย 

43 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 
2564 (ฉบับท่ี 2) 

4-มี.ค.-65 กระทรวงแรงงาน 
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