
กฎหมายที่ก าหนดเรื่องการอนุญาต๑ 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ) 

(รวม ๙๗ ฉบับ) 
   

 
๑. กลุ่มกฎหมายด้านการประกอบอาชีพและกิจการ จ านวน ๖๓ ฉบับ 

 (๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

 (๒) พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

 (๔) ประมวลรัษฎากร (พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑) 
 (๕) พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมง ในเขตต์การประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 (๖) พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 (๗) พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 (๘) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  

 พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 (๙) พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 (๑๐) พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 (๑๑) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 (๑๒) พระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 (๑๓) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 (๑๔) พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 (๑๕) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑๖) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑๗) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑๘) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑๙) พระราชก าหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 (๒๐) พระราชบัญญัติอ้อยและน  าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 (๒๑) พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 (๒๒) พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒๓) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒๔) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒๕) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒๖) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒๗) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒๘) พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (๒๙) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (๓๐) พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                                                 

๑ระบบการควบคุมการประกอบกิจการหรืออาชีพในกฎหมายไทย จัดท าโดยกองกฎหมาย
ปกครอง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , กันยายน ๒๕๖๐  



 ๒ 

 (๓๑) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๓๒) พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๓๓) พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๓๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๓๕) พระราชบัญญัติการค้าน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (๓๖) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (๓๗) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 (๓๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 (๓๙) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 (๔๐) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  
 (๔๑) พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๔๒) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 (๔๓) พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 (๔๔) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๔๕) พระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๔๖) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๔๗) พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๔๘) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๔๙) พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๕๐) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๕๑) พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๕๒) พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๕๓) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

 วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (๕๔) พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๕๕) พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๕๖) พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๕๗) พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๕๘) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๕๙) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (๖๐) พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๖๑) พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐  
 (๖๒) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๖๓) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒. กลุ่มกฎหมายด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน จ านวน ๓๔ ฉบับ 

 (๑) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 (๒) พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

 (๓) พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
 (๔) พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 (๕) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 



 ๓ 

 (๖) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 (๗) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 (๘) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (การควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย 

 หรือผาสุกแห่งสาธารณชน) ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 (๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ (ควบคุมการจ าหน่ายและดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุรา)  

 ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 (๑๐) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๑๑) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑๔) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑๕) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑๖) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑๗) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 (๑๘) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 (๑๙) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒๐) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒๑) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (๒๓) พระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๒๔) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๒๕) พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๒๖) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๒๗) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๒๘) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  

 พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๒๙) พระราชบัญญัติเชื อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๓๐) พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๓๑) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๓๒) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (๓๓) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (๓๔) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

    


