
กฎหมายสาธารณสุข 

1. พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 

2. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

4. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

5. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

6. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

7. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 

8. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 

9. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

10. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

11. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 

12. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 

13. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

14. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม 

15. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

16. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

17. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

18. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

19. พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 

20. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

21. พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 



22. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

23. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

24. พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 

25. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 

26. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 

27. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 

28. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

29. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 

30. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 

31. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

32. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 

33. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. 2547 

34. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ .2547 

35. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

36. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

37. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 

38. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 

39. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

40. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

41. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 

42. พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

43. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 

44. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 



45. พระราชบัญญัติในการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 

46. พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 

47. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

48. พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 

49. พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

50. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

51. พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

52. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 

53. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 

54. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 

55. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 

56. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการในสังกัด 

57. ประกาศรายชื่อหน่วยบริการ ตามระเบียบเงิน 

58. ประกาศ คกก.ยาเสพติด ฯ ก าหนดฉลากและเอกสารกก ากับยาเสพติดซึ่งมีกัญชาผสมอยู่ 

59. ประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 

60. ประกาศ สธ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กม.ยาเสพติด ฯ ฉ.2 

61. ประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 4 ฉ.2 

62. ประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีค าเตือน ฯ 

63. ประกาศ สธ. เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตาม กม.วัถุออกฤทธิ์ ฉ.2 

64. ประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ฉ.3 

65. ประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ฉ.2 

66. ประกาศ สธ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ ฯ 

67. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 



68. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 

69. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) 

70. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนเป็นสถาน

บริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

71. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข

ด้านการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562 

72. กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 

73. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดง

สัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร 

74. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ค าชี้แจงประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ. 2559 เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร 

75. ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2562 เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดง

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม 

76. ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายเรื่อง เกณฑ์สารอาหาร

หรือคุณค่าทางโภชนาการ ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ"ทางเลือกสุขภาพ" 

ในอาหารแต่ละกลุ่ม (ฉบับที่ 2) 

77. ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายเรื่อง กาหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" บนฉลากอาหาร 

78. ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายเรื่อง กาหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” บนฉลากอาหาร 

79. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

80. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 



81. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อ

อันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

82. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วม

ในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น 

83. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวของเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อ เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 

มีนาคม พ.ศ. 2563 

84. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 

85. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 

86. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 

87. ประกาศ เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลง

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 

88. ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงาน 

หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 

89. ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพ่ือ

ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

90. ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 

91. แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อก าหนดออกตามความ

ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 

92. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 



93. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 

94. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งของ

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

95. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือ

โรคระบาด พ.ศ. 2563 

96. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

97. ประกาศสภากายภาพบ าบัด เรื่อง การใช้ยาบ าบัดในการรักษาทางกายภาพบ าบัด พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

98. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

99. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 

100. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศก าหนดต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยา

แผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 

101. ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่

หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 

102. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศก าหนดต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยา

แผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 

103. ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ก าหนดแบบตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพ้ืนบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ต าราการแพทย์

แผนไทยเพ่ือประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 

2563 

104. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 

และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 



105. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

106. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

107. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

108. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลางยา ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 

109. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงของหน่วยบริการใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผนกรอบอัตราก าลัง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

110. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2563 

111. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 (5) (6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ลง

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

112. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ได้รับ

การยกเว้นตามมาตรา 27 (8) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

113. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าต้องจด

แจ้ง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

114. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแสดงอายุการใช้ ค าเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อ

ควรระวังในการใช้ไว้ในฉลากหรือเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2563 

115. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 6 (18) แห่ง

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

116. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 6 (18) แห่ง

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 



117. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าต้องปฏิบัติ (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

118. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าต้องปฏิบัติ (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

119. สาระส าคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

120. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดรายชื่อหน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่า

ด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

121. ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2563 

122. กฎกระทรวง การอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563 

123. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคท่ีประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2563 

124. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ

ประเภท 4 พ.ศ. 2563 

125. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. 2563 

126. กฎกระทรวง การขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับและการข้ึนทะเบียนวัตถุต ารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 

หรือประเภท 4 พ.ศ. 2563 

127. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของวัตถุต ารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2563 

128. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ ใบอนุญาต บัญชี รายงาน และค ารับรองในการ

ผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

129. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ ใบรับค าขอ และใบอนุญาต

น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 

130. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ ใบรับค าขอ และใบอนุญาตน า

ผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท 



131. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ ใบรับค าขอ และใบส าคัญการ

ขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ 

132. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ ใบรับค าขอ และใบอนุญาตให้

ผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของวัตถุต ารับ ฯ 

133. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2563 

134. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหาร

จัดการ ฯ (ฉบับที่ 7) 

135. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหาร

จัดการ ฯ (ฉบับที่ 8) 

136. ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของค าที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง ฯ 

137. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอแก้ค าผิด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 

2563 ฯ 

138. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดลักษณะการโฆษณาเครื่องมือแพทย์บางประการที่ไม่ต้องขอ

อนุญาต พ.ศ. 2563 

139. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ฯ 

พ.ศ. 2563 

140. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารก ากับ

เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 

141. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

เบื้องต้นเกี่ยวกับต ารับยาแผนไทยของชาติ ฯ พ.ศ. 2563 

142. กฎกระทรวงผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2563 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 



2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 

3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

10. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

11. พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

12. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 

2494 

13. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 

2546 

14. พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502 

15. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 

16. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 

17. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 

18. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

19. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

20. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

21. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

22. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



23. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

24. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

25. พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

26. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 

27. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

28. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

29. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

30. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

31. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

32. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

33. พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็ม

เวลาราชการ พ.ศ. 2550 

34. พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 

35. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

36. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

37. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. 2539 

38. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

39. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 

40. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

41. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 

42. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 



43. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเก่ียวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทุจริต พ.ศ. 2546 

44. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

พ.ศ. 2562 

45. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 

46. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

47. ประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง การบริจาคผ่านระบบบริจาค

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 

48. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 

49. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 

50. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 

51. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

52. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

53. ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

54. ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

55. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูร 

56. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

57. รวมกฎหมายดิจิทัล 

58. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

59. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

60. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2533 

61. ประกาศ เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้ ก.คลัง ตรวจสอบ 

62. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



63. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

64. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

65. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

66. พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

67. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 

68. ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง อ.สูง ลงมา 2562 

69. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

70. กฎกระทรวงการมอบอ านาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทาง

ปกครอง พ.ศ. 2562 

71. กฎกระทรวงก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับ

ทางปกครอง พ.ศ. 2562 

72. กฎกระทรวงก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจก าหนดค่าปรับบังคับการ พ.ศ. 2562 

73. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของ

รัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 

74. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตาม

จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2562 

75. กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 

76. พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

77. พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

78. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 72/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการ

แก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

79. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2563 



80. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผล

ส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2563 

81. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

82. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดจ านวนหุ้นในบริษัทจ ากัด

หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ประกาศก าหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

83. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดจ านวนหุ้นในบริษัทจ ากัด

หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ประกาศก าหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

84. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของ

รัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

85. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้

ด าเนินการตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

86. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการ

ทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19)) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

87. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉัน

สามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 

88. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 

89. รวมกฎหมายยาเสพติด พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 

90. ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 (ฉบับที่ 5) 

91. ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 (ฉบับที่ 6) 



92. ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ใน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 30 เมษายน 

พ.ศ. 2563 

93. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

94. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

95. ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 (ฉบับที่ 7) 

96. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

97. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

98. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด

จ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่

สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) ลง

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

99. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เล่มที่ 1) 

100. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เล่มที่ 2) 

101. กฎกระทรวง ฉบับที่ 365 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

102. ระเบียบส านักงานประกันสังคม ว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

103. ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความม่ันคง ที่ 18/2563 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 

2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) 



104. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ 

และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2563 

105. ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

106. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 

ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช

ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) 

107. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 

108. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ

การไต่สวนข้อเท็จจริง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

109. ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความม่ันคง ที่ 17/2563 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 

2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) 

110. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เล่มที่ 1) 

111. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เล่มที่ 2) 

112. กฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ส ารองไฟฟ้าส าหรับการใช้งานแบบพกพา : 

คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 

113. กฎกระทรวง ฉบับที่ 366 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

114. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบ

ระยะเวลาในการเสนอโครงการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

115. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



116. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง รายละเอียดของร่างประกาศ

เชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน และสาระส าคัญของร่างสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

117. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง เงื่อนไขส าคัญของสัญญาร่วม

ลงทุน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

118. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่่มีความร้ายแรง

ยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

119. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ

ร้ายแรงยังมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

120. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชก าหนด รวม 4 ฉบับ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 

2563 

121. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

(คราวที่ 3) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

122. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 

ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

123. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

124. ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

125. ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

126. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2563 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

127. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 



128. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

การตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 

2563 

129. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ด าเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง

รัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

130. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2563 

131. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

132. ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนด

จริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 

133. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

134. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 

135. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการก าหนดมาตรการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2560 

136. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ ฯ พ.ศ. 

2563 

137. กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร ฯ พ.ศ. 2563 

138. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและค าสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 17) 

139. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 388) 

140. ค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความม่ันคง ที่ 28-2563 

141. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การน าเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 



142. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา 

และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 


