
กฎหมาย รายการกฎหมาย วนับงัคบัใช้ พ.ศ.

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย [พทุธศกัราช 2560] เมษายน 2560

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี1) พทุธศกัราช2564 พฤศจิกายน 2564

1 พระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ.2469 ปรับปรุง2551 2469

2 ประมวลรัษฎากร 2481

3 พระราชบญัญติัลม้ละลาย มกราคม 2484

4 พระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ.2497 กนัยายน 2497

5 พระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ.2498 มกราคม 2498

6 พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 เมษายน 2504

7 พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ธนัวาคม 2511

8 พระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ.2514 (รวมถึงฉบบัท่ี 6) เมษายน 2514

9 พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ.2550 มีนาคม 2514

10 พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เมษายน 2520

11 พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีนาคม 2522

12 พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522 กนัยายน 2522
13 พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มีนาคม 2522
14 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พฤษภาคม 2522

15 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522 กุมภาพนัธ์ 2522

16
พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการน าเขา้ในราชอาณาจกัร ซ่ึงสินคา้ พ.ศ.
 2522

พฤษภาคม 2522

17 พระราชบญัญติัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 มีนาคม 2522

18 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 พฤษภาคม 2522

19 พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีนาคม 2523

20 พระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ.2530 ธนัวาคม 2530

21 พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 พฤศจิกายน 2534

22 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มิถุนายน 2535

                               กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจของบริษทั                        ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2566

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญตัิ



23 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 เมษายน 2535

24
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
พ.ศ. 2535

กุมภาพนัธ์ 2535

25 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เมษายน 2535

26 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 กรกฎาคม 2535

27 พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ.2535 เมษายน 2535

28 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มีนาคม 2535

29 พระราชกฤษฎีกาพลงังานควบคุม ธนัวาคม 2536

30 พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีนาคม 2541

31 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 มีนาคม 2541

32 พระราชบญัญติัควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2542 ธนัวาคม 2542

33 พระราชบญัญติัมาตราชัง่ตวงวดั พ.ศ.2542 เมษายน 2542

34 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สิงหาคม 2542

35 พระราชบญัญติัการคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 พฤศจิกายน 2543

36 พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เมษายน 2543

37 พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 พฤษภาคม 2543

38 พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ตุลาคม 2545

39 พระราชบญัญติัรถยนต ์(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 พฤษภาคม 2546

40 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 ธนัวาคม 2550

41 พระราชบญัญติัควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ตุลาคม 2550

42 พระราชบญัญติัการคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 พฤศจิกายน 2550

43 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 มิถุนายน 2550

44 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระความท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มิถุนายน 2550

45 พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 กนัยายน 2550

46 พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ กนัยายน 2550

47 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2551 สิงหาคม 2551

48 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 พฤษภาคม 2551

49 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 กุมภาพนัธ์ 2551

50
พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
พ.ศ. 2551

กุมภาพนัธ์ 2551

พระราชบัญญตัิ



51 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 กุมภาพนัธ์ 2551

52 พระราชบญัญติัการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 มีนาคม 2551

53
พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
พ.ศ. 2554

กรกฎาคม 2554

54 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2553 มกราคม 2554

55 พระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2554 พฤษภาคม 2554

56 พระราชบญัญติัสัญชาติ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2555 มีนาคม 2555

57 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 มีนาคม 2556

58 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2556 มีนาคม 2556

59 พระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ.2556 เมษายน 2556

60
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) 
พ.ศ.2557

พฤศจิกายน 2557

61 พระราชบญัญติัศุลกากร (ฉบบัท่ี21) พ.ศ.2557 มีนาคม 2558

62 พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัท่ี12) พ.ศ.2557 มีนาคม 2558

63 พระราชบญัญติัรถยนต ์(ฉบบัท่ี 17) พ.ศ.2557 มีนาคม 2558

64 พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558 กุมภาพนัธ์ 2558

65 พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558 สิงหาคม 2558

66 พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558 เมษายน 2558

67 พระราชบญัญติัการรับขนทางอากาศระหวา่งประเทศ พ.ศ.2558 กุมภาพนัธ์ 2558

68 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 กุมภาพนัธ์ 2558

69
พระราชบญัญติัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งตามประกาศและ
ค าสัง่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบบั พ.ศ.2558

กุมภาพนัธ์ 2558

70 พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558 มีนาคม 2558

71 พระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี พ.ศ.2558 มีนาคม 2558

72 พระราชบญัญติัส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังพ.ศ.2558 มิถุนายน 2558

73 พระราชบญัญติัสวนป่า(ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2558 พฤษภาคม 2558

74 พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี4) พ.ศ.2558 ตุลาคม 2558

75 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 กรกฎาคม 2558

76 พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี4) พ.ศ.2558 พฤศจิกายน 2558

77 พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี8) พ.ศ.2558 สิงหาคม 2558

พระราชบัญญตัิ



78 พระราชบญัญติัคลงัสินคา้ ไซโลและหอ้งเยน็ พ.ศ.2558 สิงหาคม 2558
79 พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (ฉบบัท่ี7) พ.ศ.2558 สิงหาคม 2558
80 พระราชบญัญติัจดทะเบียนเคร่ืองจกัร (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2558 สิงหาคม 2558

81 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2558 สิงหาคม 2558

82 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 ตุลาคม 2558

83 พระราชบญัญติัแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ตุลาคม 2558

84 พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ.2558 พฤศจิกายน 2558

85 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ พ.ศ.2558 พฤศจิกายน 2558

86 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2558 ธนัวาคม 2558

87
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.
2558

ธนัวาคม 2558

88
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลลม้ละลายและวิธีพิจารณาคดีลม้ละลาย (ฉบบัท่ี4) พ.ศ.
2558

ธนัวาคม 2558

89
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.
2558

ธนัวาคม 2558

90 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2558 ธนัวาคม 2558

91 พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตวพ์.ศ. 2558 สิงหาคม 2558

92 พระราชบญัญติัโรคติดต่อพ.ศ.2558 กนัยายน 2558

93 พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.2559 สิงหาคม 2559

94
พระราชบญัญติัคุม้ครองการด าเนินงานของทบวงการพลงังานหมุนเวียน
ระหวา่งประเทศ พ.ศ.2559

มกราคม 2559

95 พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2559 เมษายน 2559

96 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ.2559 พฤษภาคม 2559

97 พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี9) พ.ศ.2559 พฤษภาคม 2559

98 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี4) พ.ศ.2559 พฤษภาคม 2559

99 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ตุลาคม 2559

100 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2559 ธนัวาคม 2559

101 พระราชบญัญติัสถานพยาบาล (ฉบบัท่ี4) พ.ศ.2559 ธนัวาคม 2559

102 พระราชบญัญติัการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 มกราคม 2560

พระราชบัญญตัิ



103
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.
2560

พฤษภาคม 2560

104 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2560 กุมภาพนัธ์ 2560

105 พระราชบญัญติักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาพ.ศ.2560 กรกฎาคม 2560

106
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560

กุมภาพนัธ์ 2560

107 พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 กนัยายน 2560

108
พระราชบญัญติัยกเลิกกฎหมายบางฉบบัท่ีหมดความจ าเป็นหรือซ ้าซ้อนกบั
กฎหมายอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560

มิถุนายน 2560

109 พระราชบญัญติัปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี7) พ.ศ.2560 มิถุนายน 2560

110 พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัท่ี7) พ.ศ.2560 มิถุนายน 2560

111 พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้พ.ศ.2560 ตุลาคม 2560

112 พระราชบญัญติัการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 กรกฎาคม 2560
113 พระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 กรกฎาคม 2560
114 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี6) พ.ศ.2560 สิงหาคม 2560

115 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กุมภาพนัธ์ 2560

116 พระราชบญัญติัระบบการช าระเงิน พ.ศ.2560 ตุลาคม 2560

117
พระราชบญัญติัการปฏิบติัการตามความตกลงระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัร
ไทยกบัรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการ
ปฏิบติัตามการภาษีอากรระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2560

ตุลาคม 2560

118 พระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ธนัวาคม 2560

119
พระราชบญัญติัความรับผิดทางแพง่ต่อความเสียหายจากมลพิษน ้ามนัอนัเกิดจาก
เรือ พ.ศ.2560

กรกฎาคม 2561

120
พระราชบญัญติัการเรียกเงินสมทบเขา้กองทุนระหวา่งประเทศเพ่ือชดใชค้วาม
เสียหายจากมลพิษน ้ามนัอนัเกิดจากเรือ พ.ศ.2560

กรกฎาคม 2561

121 พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ.2561 มีนาคม 2561

122 พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 พฤษภคม 2561

123
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.
2561

กรกฎาคม 2561

124 พระราชบญัญติัการกลบัเป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ.2561 เมษายน 2561

พระราชบัญญตัิ



125 พระราชบญัญติัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ.2561 พฤษภคม 2561

126
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
 พ.ศ.2561

กรกฎาคม 2561

127 พระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี7) พ.ศ.2561 กรกฎาคม 2561

128
พระราชบญัญติัธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี3) 
พ.ศ.2561

กรกฎาคม 2561

129
พระราชบญัญติัคุม้ครองการด าเนินงานของศูนยเ์ตรียมความพร้อมป้องกนัภยั
พิบติัแห่งเอเชีย พ.ศ.2561

กรกฎาคม 2561

130 พระราชบญัญติัเงินทดแทน (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2561 ธนัวาคม 2561

131 พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พฤศจิกายน 2561

132 พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัท่ี8) พ.ศ.2561 พฤศจิกายน 2561

133 พระราชบญัญติัสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2561 ธนัวาคม 2561

134 พระราชบญัญติัทรัพยากรน ้า พ.ศ.2561 ธนัวาคม 2561

135 พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี4) พ.ศ. 2561 มีนาคม 2562

136 พระราชบญัญติัการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนพ.ศ.2562 มีนาคม 2562

137 พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างพ.ศ.2562 มีนาคม 2562

138 พระราชบญัญติัการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพ.ศ. 2562 มีนาคม 2562

139 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี7) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

140 พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

141 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร(ฉบบัท่ี50) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

142 พระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 เมษายน 2562

143 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

144 พระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

145 พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

146 พระราชบญัญติัส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562 เมษายน 2562

147 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบบัท่ี14) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

148 พระราชบญัญติัมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เมษายน 2562
149 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี6) พ.ศ.2562 เมษายน 2562
150 พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัท่ี9) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

151 พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

พระราชบัญญตัิ



152 พระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2562 เมษายน 2562
153 พระราชบญัญติัสภาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 เมษายน 2562

154
พระราชบญัญติัการควบคุมสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพ
ท าลายลา้งสูง พ.ศ.2562

เมษายน 2562

155 พระราชบญัญติัทรัพยอิ์งสิทธิ พ.ศ.2562 เมษายน 2562

156 พระราชบญัญติัโรงงาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

157 พระราชบญัญติัโรงงาน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

158 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 เมษายน 2562

159 พระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทพ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

160 พระราชบญัญติัการจดัตั้งสภาองคก์รของผูบ้ริโภคพ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

161 พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมพ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

162
พระราชบญัญติัการบริหารงานและการใหบ้ริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทลัพ.ศ.
2562

พฤษภาคม 2562

163 พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี12) พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

164 พระราชบญัญติัการพฒันาการก ากบัดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

165
พระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้จาก
ต่างประเทศ (ฉบบัท่ี2)พ.ศ.2562

พฤษภาคม 2562

166 พระราชบญัญติัการเดินอากาศ (ฉบบัท่ี13)พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

167 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี4)พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

168
พระราชบญัญติัควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้มพ.ศ.
2562

พฤษภาคม 2562

169 พระราชบญัญติัการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจยัและนวตักรรม พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

170 พระราชบญัญติัการประเมินราคาทรัพยสิ์นเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

171 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบบัท่ี15)พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562
172 พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี4)พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

173 พระราชบญัญติักองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

174 พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

175 พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

176 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี4) พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562
177 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนและการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

พระราชบัญญตัิ



178 พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562 พฤษภาคม 2562

179
พระราชบญัญติัหลกัเกณฑก์ารจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมายพ.ศ.2562

พฤษภาคม 2562

180 พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี20) พ.ศ.2564 กุมภาพนัธ์ 2564

181 พระราชบญัญติัส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ผลงานวิจยัและนวตักรรม พ.ศ.2564 พฤษภาคม 2565
182 พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2565 สิงหาคม 2565
183 พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี13) พ.ศ.2565 พฤษภาคม 2565

184 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบบัท่ี4) พ.ศ.2565 พฤษภาคม 2565

185
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.
2565

พฤษภาคม 2565

186 พระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2565 พฤษภาคม 2565

187 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี4) พ.ศ.2565 พฤษภาคม 2565

188 พระราชบญัญติัการปฏิบติัราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 มกราคม 2566

189 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการปรับเป็นพินยั พ.ศ.2565 กุมภาพนัธ์ 2566

190 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี6) พ.ศ.2565 ธนัวาคม 2565

191
พระราชบญัญติัก าหนดความผิดเก่ียวกบัหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียน หา้งหุ้นส่วน
จ ากดั บริษทัจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ (ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2565

กุมภาพนัธ์ 2566

1 พระราชก าหนดการน าคนต่างดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ.2559 สิงหาคม 2559

2 พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 มิถุนายน 2560

3 พระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522 พ.ศ.2561 มีนาคม 2561

4 พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 มีนาคม 2561

5 พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ.2561 พฤษภคม 2561

6 พระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร (ฉบบัท่ี7) พ.ศ.2564 ธนัวาคม 2564

พระราชบัญญตัิ

พระราชก าหนด



1

พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงสภาพสาธารณสมบติัของแผ่นดินส าหรับพลเมือง
ใชร่้วมกนั ในเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ในทอ้งท่ี
ต  าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

กรกฎาคม 2558

2
พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงสภาพสาธารณสมบติัของแผ่นดินส าหรับพลเมือง
ใชร่้วมกนั ในเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในทอ้งท่ี

กรกฎาคม 2558

3
พระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญติัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 (ฉบบัท่ี26) พ.ศ.2558

สิงหาคม 2558

4
พระราชกฤษฎีกาก าหนดใหผ้ลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ.2559

ตุลาคม 2559

5 พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.2558 กนัยายน 2559

6
พระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบติัของบุคคลซ่ึงอาจสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตน
พ.ศ.2561

มีนาคม 2561

7
พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของ
ประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ.2561

มีนาคม 2561

8
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 
(ฉบบัท่ี655) พ.ศ.2561

พฤษภคม 2561

9
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(องคก์ารมหาชน)
 พ.ศ.2561

สิงหาคม 2561

10
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2561

สิงหาคม 2561

11 พระราชกฤษฎีกาก าหนดผูใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้า (ฉบบัท่ี7) พ.ศ.2563 สิงหาคม 2563

12
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางประเภท (ฉบบัท่ี2) 
พ.ศ.2564

กุมภาพนัธ์ 2564

13
พระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญติัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539(ฉบบัท่ี30) พ.ศ.2564

กุมภาพนัธ์ 2564

14
พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของ
ประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2564

กุมภาพนัธ์ 2564

พระราชกฤษฎีกา
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พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงสภาพสาธารณสมบติัของแผ่นดินส าหรับพลเมือง
ใชร่้วมกนัในเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
 ส่วนขยาย ในทอ้งท่ีต  าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และต าบลตาสิทธ์ิ
 อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2564

กุมภาพนัธ์ 2564

16
พระราชกฤษฎีกาการก าหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาต พ.ศ.2564

พฤศจิกายน 2564

17
พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัประเภท ลกัษณะ ขนาด
การใหบ้ริการ หรือธุรกรรมของผูมี้หนา้ท่ีรายงานพ.ศ.2564

พฤษภาคม 2564

18 พระราชกฤษฎีกาก าหนดอตัราภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ธนัวาคม 2564

19
พระราชกฤษฎีกาก าหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคุม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2565

พฤศจิกายน 2565

20
พระราชกฤษฎีกาก าหนดทุนทรัพยก์ารไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาททางแพง่
อ่ืน พ.ศ.2565

ตุลาคม 2565

พระราชกฤษฎีกา


