
สรุปสาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ระหวางวันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2565 

ลําดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ สาระสําคัญ / สิ่งที่ตองนําไปปฏิบัติ 
กระทรวงที่

รับผิดชอบ 

ประเมินความสอดคลอง (Y/N) เอกสาร/แบบฟอรมที่

เก่ียวของ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 

LOGO 

1  ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการอบรมและทดสอบ

ความรูเก่ียวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. 2565 

 

31 สิงหาคม 2565 1. ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

2. ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการอบรมและทดสอบความรู

เก่ียวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2563 

3. การอบรมและทดสอบความรูตามระเบียบน้ีใหใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปน

หลัก เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัยใหใชวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ

สภาวิศวกรใหความเห็นชอบใหดําเนินการ 

4. การอบรมและทดสอบความรูตองครอบคลุมองคความรูดังน้ี  โดยหลักเกณฑ 

วิธีการอบรมและทดสอบความรูใหเปนไปตามทีร่ะเบยีบน้ีกําหนด  

5. ผูผานการทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี

วิศวกรหรือระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ซึ่งประสงคจะเขารับการอบรมและทดสอบ

ความรู ใหยื่นคําขอเขารับการอบรมและทดสอบความรูและเอกสารหลักฐาน

ประกอบคําขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก 

6. ผูเขาทดสอบความรูตองเขารับการอบรมทุกรายวิชาที่มีการทดสอบความรู จึงจะ

มีสิทธิเขารบัการทดสอบความรูตามระเบียบน้ี  โดยผูเขารับการอบรมและ

ทดสอบความรูตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 60 ในแตละวิชาที่จัดใหมีการ

อบรมและทดสอบความรู จึงจะถือวาผานเกณฑการทดสอบความรู  

มหาดไทย    

2  ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูเพ่ือ

ขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี

วิศวกร พ.ศ. 2565 

 

31 สิงหาคม 2565 1. ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

2. ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูเพ่ือขอรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2563 

3. การทดสอบความรูตามระเบยีบน้ีใหใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก เวนแต

กรณีมีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย ใหใชวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร

เห็นชอบใหดําเนินการ 

4. แบบใบสมัครขอเขารับการทดสอบความรู แบบใบรบัรองผลการทดสอบความรู 

แบบคําขอใบแทน และใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู  

ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

5. ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการทดสอบความรู 

ตามที่ระเบยีบฉบับน้ีกําหนด 

6. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมจํานวน 4 หมวดวิชา ไดแก Engineering 

Drawing, Engineering Mechanic : Statics, Engineering Materials และ 

Computer Programming และหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมจํานวน 7 สาขา 

ไดแก สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเหมืองแร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

และสาขาวิศวกรรมเคมี ใหเปนไปตามที่ระเบียบน้ีกําหนด 

 

มหาดไทย    
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สรุปสาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ระหวางวันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2565 

ลําดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ สาระสําคัญ / สิ่งที่ตองนําไปปฏิบัติ 
กระทรวงที่

รับผิดชอบ 

ประเมินความสอดคลอง (Y/N) เอกสาร/แบบฟอรมที่

เก่ียวของ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 

LOGO 

31  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคําสั่งของจังหวัดที่

ออกโดยผูวาราชการจังหวัดและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 53) 

26 สิงหาคม 2565 เพ่ือเปนการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผูวาราชการจังหวัด

และผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึงไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ 

พ.ศ. 2558 ดังมีรายละเอียดตามประกาศและคําสั่งของจังหวัดในทายประกาศน้ี 

มหาดไทย    

32  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ การควบคุม

คุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจําหนายอาหารประเภท

ปรุงสําเร็จ ในสถานที่จําหนายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

25 สิงหาคม 2565 1. ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

2. ใหเพ่ิมความตอไปน้ี เปนขอ 6/1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

หลักเกณฑ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการ

จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จในสถานที่จําหนายอาหาร พ.ศ. 2565  

 

“ขอ 6/1 อาหารประเภทปรุงสําเร็จ ตามขอ 5 และขอ 6 ที่มีการนํากัญชา หรือ

กัญชง มาใชเปนสวนประกอบในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร ใหดําเนินการ

เพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี 

(1) แสดงขอความหรือปายสัญลักษณวาเปนสถานที่จําหนายอาหาร ที่มีการใช

กัญชา หรือกัญชงเปนสวนประกอบในอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

(2) แสดงรายการอาหารที่มีการใชกัญชา หรือกัญชง เปนสวนประกอบในอาหาร

ประเภทปรุงสําเร็จ ทั้งหมด  

(3) แสดงขอแนะนําความปลอดภัยในการบรโิภคอาหารทีม่ีกัญชา หรือกัญชง 

เปนสวนประกอบ โดยแสดงขอความ ดังตอไปน้ี 

(ก) บุคคลที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป สตรีมีครรภ และสตรีใหนมบุตร ควรงดเวน

รับประทาน 

(ข) ถามีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที และถามีอาการรุนแรงให

ปรึกษาหรือพบแพทยโดยเร็ว 

(ค) ผูที่แพกัญชา หรือกัญชง ควรงดเวนรับประทาน 

(ง) รับประทานแลวเกิดอาการงวง ซึม ใหหลีกเลี่ยงการขบัขี่ยานพาหนะหรือ

ทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกล 

(จ) ขอความอ่ืนที่กฎหมาย หรือทางราชการกําหนด” 

สาธารณสุข    

33  ระเบียบกรมการขนสงทางบก วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

ในการอบรมและทดสอบผูขอรับบัตรประจําตัวคนขับรถตามกฎหมาย

วาดวยรถยนต พ.ศ. 2565 

25 สิงหาคม 2565 1. ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

2. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใด ในสวนที่มีไวแลวในระเบียบน้ีหรือซึ่ง

ขัด หรือแยงกับระเบยีบน้ี ใหใชระเบยีบน้ีแทน 

3. ผูขอรับบัตรประจําตัวคนขับรถตองปฏิบัติตนในระหวางที่เขารับการอบรมและ

การทดสอบตามที่ระบุในระเบยีบน้ี 

4. ผูขอรับบัตรประจําตัวคนขับรถเพ่ือขับรถยนตสาธารณะ รถยนตบริการธุรกิจ 

และรถยนตบริการทัศนาจร ตองผานการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด ไมนอย

กวา 4 ชั่วโมง 

5. ใหผูดําเนินการทดสอบบันทึกผลการอบรมและผลการทดสอบ และลงนามใน

แบบบันทึกการอบรมและผลการทดสอบตามที่กําหนดไวทายระเบยีบน้ี อาจใช

วิธีการบันทึกลงในระบบอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด ก็ได 

คมนาคม    
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สรุปสาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ระหวางวันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2565 

ลําดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ สาระสําคัญ / สิ่งที่ตองนําไปปฏิบัติ 
กระทรวงที่

รับผิดชอบ 

ประเมินความสอดคลอง (Y/N) เอกสาร/แบบฟอรมที่

เก่ียวของ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 

LOGO 

34  ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

ในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของรางกายผูขอรบัใบอนุญาต

ขับรถ และผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2565 

 

 

25 สิงหาคม 2565 1. ใหยกเลิก 

(1) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรบัใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

ขอรับบัตรประจําตัวคนขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. 2554 

(2) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรบัใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

ขอรบับัตรประจําตัวคนขบัรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 

(3) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรบัใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

ขอรบับัตรประจําตัวคนขบัรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2557 

(4) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรบัใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

ขอรบับัตรประจําตัวคนขบัรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559 

(5) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรบัใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

ขอรบับัตรประจําตัวคนขบัรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 

(6) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรบัใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

ขอรบับัตรประจําตัวคนขบัรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2563 

(7) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรบัใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

ขอรบับัตรประจําตัวคนขบัรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2564 

(8) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรบัใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

ขอรบับัตรประจําตัวคนขบัรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2564 

(9) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรบัใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

ขอรบับัตรประจําตัวคนขบัรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2564 

(10) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรบัใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

ขอรับบัตรประจําตัวคนขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2564 

(11) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรับใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

ขอรับบัตรประจําตัวคนขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 

(12) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

อบรมและทดสอบผูขอรบัใบอนุญาตขับรถ ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และผู

คมนาคม    
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สรุปสาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ระหวางวันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2565 

ลําดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ สาระสําคัญ / สิ่งที่ตองนําไปปฏิบัติ 
กระทรวงที่

รับผิดชอบ 

ประเมินความสอดคลอง (Y/N) เอกสาร/แบบฟอรมที่

เก่ียวของ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 

LOGO 

ขอรับบัตรประจําตัวคนขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2564 

2. ผูขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตตองผานการอบรมและ

ทดสอบตามลําดับ ดังตอไปน้ี  

(1) ทดสอบสมรรถภาพของรางกาย    (2) อบรมตามหลักสูตรที่กําหนด  

(3) ทดสอบขอเขียน                      (4) ทดสอบขับรถ 

3. ผูที่มีหลักฐานการรับรองซึ่งแสดงวาไดผานการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมและ

การทดสอบจากโรงเรียนการขนสง กรมการขนสงทางบก หรือผูไดรบัหนังสือ

รับรอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหถือวา ผานการอบรมและการทดสอบตาม

ประกาศน้ี 

4. ผูขอรับใบอนุญาตขับรถหรือผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถตองปฏบิัติตนในระหวาง

ที่เขารับการอบรมและการทดสอบ ตามที่ประกาศน้ีกําหนด 

6. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการอบรม การทดสอบ การทดสอบสมรรถภาพของ

รางกาย ทดสอบขอเขียน การทดสอบขบัรถ การดําเนินการทดสอบ ใหเปนไป

ตามที่ประกาศน้ีกําหนด 

35  ประกาศคณะกรรมการสงเสรมิการพัฒนาฝมอืแรงงาน เรื่อง 

คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถบรรทุกขนสงสินคา 

24 สิงหาคม 2565 คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพภาค

บริการ สาขาพนักงานขับรถบรรทุกขนสงสินคา ใหเปนไปตามที่ประกาศน้ีกําหนด 

แรงงาน    

36  ประกาศคณะกรรมการสงเสรมิการพัฒนาฝมอืแรงงาน เรื่อง วิธีการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และการออกหนังสือรับรอง

วาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพ

ภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถบรรทุกขนสงสินคา ระดับ 1 

24 สิงหาคม 2565 หลักเกณฑ และวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และการออกหนังสือ

รับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ 

สาขาพนักงานขับรถบรรทุกขนสงสินคา ระดับ 1 ใหเปนไปตามที่ประกาศน้ีกําหนด 

แรงงาน    

37  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคําสั่งของจังหวัดที่

ออกโดยผูวาราชการจังหวัดและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 52) 

19 สิงหาคม 2565 เพ่ือเปนการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผูวาราชการจังหวัด

และผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึงไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ 

พ.ศ. 2558 ดังมีรายละเอียดตามประกาศและคําสั่งของจังหวัดในทายประกาศน้ี 

มหาดไทย    

38  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ไดรบัยกเวนไมเปนยา 

(ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2565 

19 สิงหาคม 2565 1. ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

2. ใหวัตถุกาเฟอีน แอนไฮดรัส (Caffeine anhydrous) ที่มุงหมายสําหรับใชในทาง

อุตสาหกรรม โดยนํามาใชในการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ตัดกระแสไฟฟา 

ไดรับการยกเวนจากการเปนยา 

สาธารณสุข    

39  กฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโกลวสตารตเตอร

สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565 

19 สิงหาคม 2565 1. ใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

2. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโกลวสตารตเตอรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ ตอง

เปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 183 - 2562 ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ฉบับที่ 6166 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโกลวสตารตเตอรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ ลงวันที่ 

10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

 

อุตสาหกรรม    
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สรุปสาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ระหวางวันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2565 

ลําดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ สาระสําคัญ / สิ่งที่ตองนําไปปฏิบัติ 
กระทรวงที่

รับผิดชอบ 

ประเมินความสอดคลอง (Y/N) เอกสาร/แบบฟอรมที่

เก่ียวของ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 

LOGO 

19  ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบบัญชีรับจายยุทธภัณฑ 

 

19 สิงหาคม 2565 บัญชีรับจายยุทธภัณฑ ใหใชตามแบบ ย.ภ.8 ทายประกาศน้ี มีผลต้ังแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

กลาโหม   แบบ ย.ภ.8 

20  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ

คุมครองดานประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจําเรือ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2565 

 

 

17 สิงหาคม 2565 1. ใชบังคับเมื่อพนกําหนด 30 วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

แกไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ

คุมครองดานประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจําเรือ เพ่ือปรับปรุงสิทธิประโยชน

จากการคุมครองดานประกันสังคมและเงินทดแทนของคนประจําเรือใหสอดคลองกับ

กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทนในปจจุบัน ซึ่ง

ประกาศน้ีเก่ียวของกับการจายเงินคาทําศพ การจายคาทดแทนกรณีที่คนประจําเรือ

ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพการทํางานของ

รางกาย หรือทุพพลภาพ หรือตาย หรือสูญหายเน่ืองจากการทํางาน 

แรงงาน    

21  ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรายงานและ

วิธีการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก จากการประกอบ

กิจการปโตรเลียม พ.ศ. 2565 

 

 

16 สิงหาคม 2565 1. ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

2. ผูรับสมัปทาน หรอืผูรบัสัญญาแบงปนผลผลิต หรือผูรบัสัญญาจางบริการตอง

รายงานปรมิาณการปลอยกาซเรือนกระจกในระยะเวลาสํารวจและระยะเวลาผลิต

ปโตรเลียมผานทางโปรแกรมประยุกตเปนรายปปฏิทิน ซึ่งตองดําเนินการภายใน

เดือนมีนาคมของปถัดไป โดยจําแนกตามรายกิจกรรมตามเอกสารแนบทาย

ประกาศ และแสดงรายละเอียดอยางนอยตามที่ประกาศฉบับน้ีกําหนด 

3. ในการรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกผานทางโปรแกรมประยุกต ผูรับ

สัมปทาน หรือผูรับสัญญาแบงปนผลผลิต หรือผูรับสัญญาจางบริการ ตองกรอก

ขอมูลตามแบบฟอรมของโปรแกรมประยุกต โดยระบุรายละเอียดอยางนอย

ตามที่ประกาศฉบบัน้ีกําหนด 

2. การคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของโปรแกรมประยุกตจะใชวิธี

คํานวณตามคูมือวิธีการคํานวณแนบทายประกาศ 

พลังงาน    

22  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหคนตางดาวบาง

จําพวกอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบบัที่ 6) 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม มหาดไทย    

23  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวอยูใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ สําหรบัคนตางดาวตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 2) 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม มหาดไทย    

24  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหคนตางดาวเขามา

อยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ สําหรับคนตางดาวตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 2) 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม มหาดไทย    
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สรุปสาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ระหวางวันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2565 

ลําดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ สาระสําคัญ / สิ่งที่ตองนําไปปฏิบัติ 
กระทรวงที่

รับผิดชอบ 

ประเมินความสอดคลอง (Y/N) เอกสาร/แบบฟอรมที่

เก่ียวของ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 

LOGO 

25  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวอยูใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ สําหรบัคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว 

และเมยีนมา ซึ่งใบอนุญาตทํางาน ของคนตางดาวสิ้นสุดลงโดยผล

ของกฎหมาย ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่13 กรกฎาคม 2564 

(ฉบับที่ 2) 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม มหาดไทย    

26  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวอยูใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ สําหรบัคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว 

และเมยีนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 

(ฉบับที่ 3) 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม มหาดไทย    

27  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวอยูใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ สําหรบัคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว 

เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 

2565 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม มหาดไทย    

28  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวอยูใน

ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว 

เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปน

การชั่วคราวถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม มหาดไทย    

29  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวทํางานใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ สําหรบัคนตางดาวตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 2) 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม แรงงาน    

30  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวทํางานใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ สําหรบัคนตางดาวตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 2) 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม แรงงาน    

31  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวทํางานใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ สําหรบัคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว 

และเมยีนมา ซึ่งใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสิ้นสุดลงโดยผลของ

กฎหมายวาดวยการบรหิารจัดการการทํางานของคนตางดาว ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 2) 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม แรงงาน    

32  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวทํางานใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ สําหรบัคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม แรงงาน    
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สรุปสาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ระหวางวันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2565 

ลําดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ สาระสําคัญ / สิ่งที่ตองนําไปปฏิบัติ 
กระทรวงที่

รับผิดชอบ 

ประเมินความสอดคลอง (Y/N) เอกสาร/แบบฟอรมที่

เก่ียวของ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 

LOGO 

และเมยีนมาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 (ฉบับ

ที่ 3) 

33  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวทํางานใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ สําหรบัคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว 

เมียนมา และเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 

2565 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม แรงงาน    

34  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวทํางานใน

ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว 

เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งไดรับอนุญาตใหทํางานถึงวันที่ 13 

กุมภาพันธ 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม แรงงาน    

35  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การขยายระยะเวลาการเปลี่ยน

นายจางและระยะเวลาการทํางานกับนายจางรายใหม สําหรับคนตาง

ดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวา

ดวยคนเขาเมืองภายใตบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจที่

รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม แรงงาน    

36  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การยกเวนการแจงขอมูลการเขา

ทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 64/2 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม แรงงาน    

37  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตทํางาน 

คําขอตออายุใบอนุญาตทํางาน และคําขออนุญาตทํางานแทนคนตาง

ดาว สําหรับคนตางดาวซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหสามารถ

ทํางานในราชอาณาจักรไดเปนกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3) 

10 สิงหาคม 2565 อันน้ีสรุปเองเดอ ขี่คานคับผม แรงงาน    

38  กฎกระทรวงการตรวจสอบและการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

ของผูตรวจสอบเอกชน พ.ศ. 2565 

 

8 สิงหาคม 2565 1. “การตรวจสอบ” หมายความวา การตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักร หรือการ

ดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวของที่ตองดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวยโรงงานกําหนด 

ที่ผูตรวจสอบเอกชนดําเนินการแทนการปฏบิัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตาม

มาตรา 9 วรรคหน่ึง 

2. การตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักร หรือการดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวของที่ตอง

ดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวยโรงงานกําหนดฯ  ตองไดรับความยินยอมจากผู

ประกอบกิจการโรงงาน โดยผูตรวจสอบเอกชนตองเริ่มดําเนินการภายใน 3 วัน

นับต้ังแตวันที่ผูประกอบกิจการโรงงานใหความยินยอม 

3. เมื่อผูตรวจสอบเอกชนไดดําเนินการตรวจสอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการ

ตรวจสอบใหเสร็จภายใน 3 วันนับต้ังแตวันที่ตรวจสอบเสร็จ โดยรายงานดังกลาว

ตองมีการลงลายมือชื่อผูตรวจสอบเอกชนและผูประกอบกิจการโรงงานดวย  

4. ผูตรวจสอบเอกชนตองผูกพันในรายงานผลการตรวจสอบ และใหผูประกอบ

กิจการโรงงานสามารถนํารายงานผลการตรวจสอบดังกลาวไปประกอบการ

ดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวยโรงงานกําหนดได 

5. การตรวจสอบใหใชวิธีการตรวจสอบสถานที่ รวมทั้งเอกสาร ขอเท็จจริงและ

อุตสาหกรรม    
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สรุปสาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ระหวางวันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2565 

ลําดับที่ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ สาระสําคัญ / สิ่งที่ตองนําไปปฏิบัติ 
กระทรวงที่

รับผิดชอบ 

ประเมินความสอดคลอง (Y/N) เอกสาร/แบบฟอรมที่

เก่ียวของ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 

LOGO 

 

วิธี download ไฟลกฎหมาย 

กดปุม Ctrl คางไว แลวคลิกที่ชื่อกฎหมาย จะลิงคไปยังไฟลกฎหมายให download ได หรืออีกชองทางหน่ึงคือ เขาไป download ที่เว็บไซต www.safetyhubs.com 

หลักฐานที่เก่ียวของ เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

และตองมีการบันทึกรายการการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบในบันทึก

การตรวจสอบดวย 

6. รายงานผลและบันทึกการตรวจสอบใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

7. คูมือการปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบ การจัดทํารายงานและการกําหนด

ระยะเวลาการนํารายงานผลการตรวจสอบไปดําเนินการตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน อธิบดีอาจกําหนดโดยใหเปนไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

39  กฎกระทรวงการออกหนังสือเตือน การสั่งพักใชและการเพิกถอน

ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. 2565 

 

8 สิงหาคม 2565 1. เมื่อปรากฏวาผูตรวจสอบเอกชนผูใดมีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน ใหผูอนุญาตแจงเตือนเปนหนังสือใหผูตรวจสอบเอกชน

ปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2. หนังสือเตือนอยางนอยตองระบุวัน เดือน และปที่ทําหนังสือเตือน ชื่อและ

ตําแหนง พรอมลงลายมือชื่อของผูออกหนังสือเตือน เหตุผลแหงการออกหนังสือ

เตือนที่เปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณาและ

ขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจขอปฏิบัติ และกําหนดระยะเวลาที่ผูตรวจสอบ

เอกชนตองปฏิบัติใหถูกตองนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือนดังกลาว 

3. การสั่งพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองใหเปนไปตามที่

กฎกระทรวงน้ีกําหนด 

4. ผูตรวจสอบเอกชนซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตรวจสอบหรือรบัรองจะปฏบิัติหนาที่

ในฐานะผูตรวจสอบเอกชนในระหวางที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตรวจสอบหรือ

รับรองไมได 

อุตสาหกรรม    

40  กฎกระทรวงการขอรบัและการออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง 

พ.ศ. 2565 

8 สิงหาคม 2565 1. ผูที่มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามที่ตองการจะเปนผูตรวจสอบเอกชน ให

ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรบัรองตอผูอนุญาต พรอมดวยขอมูล 

เอกสาร หรือหลักฐาน ตามที่ระบไุวในแบบคําขอรบัใบอนุญาตตรวจสอบหรือ

รับรอง 

2. ขั้นตอนและระยะเวลาการออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง การขอ

เปลี่ยนแปลงแกไขชื่อ นามสกุล หรือชื่อนิติบุคคลของผูตรวจสอบเอกชน การขอ

ตออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง การขอรบัใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ

หรือรบัรอง ใหดําเนินการตามที่กฎกระทรวงฉบับน้ีกําหนด 

3. ในปที่ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองจะสิ้นอายุ (สิ้นปปฏิทินของปที่ 3 นับแต

วันที่ออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง) ผูตรวจสอบเอกชนซึ่งเปนบุคคล

ธรรมดาจะตองเขารับการอบรมทบทวนความรูตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กําหนด กอนยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง 

อุตสาหกรรม    
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