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ล าดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ กระทรวงทีร่ับผิดชอบ 

1 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (ฉบับท่ี 25) 

30-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

2 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 44) 

29-เม.ย.-65 ส านักนายกรัฐมนตรี 

3 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี 
8/2565 เรื่อง พื้นท่ีสถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง และพื้นท่ีน าร่องด้านการท่องเท่ียว 
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

29-เม.ย.-65 ส านักนายกรัฐมนตรี 

4 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี 
9/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 25) 

29-เม.ย.-65 ส านักนายกรัฐมนตรี 

5 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชรา
ภาพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 

29-เม.ย.-65 กระทรวงแรงงาน 

6 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 

25-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดท่ีออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 47) 

19-เม.ย.-65 กระทรวงมหาดไทย 

8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดท่ีออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 47) 

19-เม.ย.-65 กระทรวงมหาดไทย 

9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดท่ีออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 47) 

19-เม.ย.-65 กระทรวงมหาดไทย 

10 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดท่ีออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 47) 

19-เม.ย.-65 กระทรวงมหาดไทย 

11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดท่ีออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 48) 

19-เม.ย.-65 กระทรวงมหาดไทย 

12 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดท่ีออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 48) 

19-เม.ย.-65 กระทรวงมหาดไทย 

13 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12-เม.ย.-65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงท่ีมีก าลังผลิต
ติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป พ.ศ. 2565 

12-เม.ย.-65 กระทรวงพลังงาน 

15 กฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2565 11-เม.ย.-65 กระทรวงแรงงาน 
16 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชรา

ภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 
11-เม.ย.-65 กระทรวงแรงงาน 

17 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565 11-เม.ย.-65 กระทรวงแรงงาน 
18 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ด้าน

การตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักร พ.ศ. 2565 
11-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

19 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ 
การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบและการรายงาน ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2565 

11-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

20 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผล
การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ฉบับท่ี 2) 

8-เม.ย.-65 กระทรวงแรงงาน 

21 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6444 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอท่ี
ใช้ตกแต่งในรถโดยสาร : คุณสมบัติด้านการลุกไหม้ การลามไฟ 

4-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

22 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6453 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ : ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

4-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

23 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6457 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับความปลอดภัยเบ้ืองต้นและสมรรถนะท่ี
จ าเป็นของอุปกรณ์ลดการสูญเสียก๊าซออกซิเจน 

4-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

24 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6458 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์
รังสียูวีซี ข้อมูลความปลอดภัย การรับรังสีของร่างกายท่ียอมรับได้ 

4-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

25 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6459 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการฉาย

4-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 
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วิธี download ไฟล์กฎหมาย 
กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่ชื่อกฎหมาย จะลิงค์ไปยังไฟล์กฎหมายให้ download ได้ครับ 

 

รังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรค แนวทางการใช้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีอย่างปลอดภัย 
26 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6460 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยส าหรับมือ 

4-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

27 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6467 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและสัญลักษณ์ส าหรับภาชนะบรรจุก๊าซท่ีใช้ในทางการแพทย์ 

4-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

28 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6482 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยน าแสงในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้ เล่ม 
3(10) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวด่ิง ส าหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิล
ท่ีติดตั้งในแนวด่ิง - เครื่องทดสอบ 

4-เม.ย.-65 กระทรวงอุตสาหกรรม 

29 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการศึกษาอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นผู้ประจ ารถ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 

1-เม.ย.-65 กระทรวงคมนาคม 

30 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออก
ใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจ ารถ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 

1-เม.ย.-65 กระทรวงคมนาคม 

31 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้
ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผูข้อรับบัตรประจ าตัวคนขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2564 

1-เม.ย.-65 กระทรวงคมนาคม 

http://www.safetyhubs.com/
http://www.facebook.com/safetyhubs
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