
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่ควรรู้ 

 

⬧ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

⬧ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

⬧ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

⬧ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่20) พ.ศ. 2564 

⬧ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

⬧ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

⬧ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550  

⬧ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

⬧ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552  

⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 

 

 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

 

กฎหมายเกีย่วกับการบริหารราชการแผน่ดิน/การบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ด ี  
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http://regu.tu.ac.th/quesdata/Data/A81.pdf
http://regu.tu.ac.th/quesdata/Data/A81.pdf
https://www.ldd.go.th/www/files/81731.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/011/T_0006.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/011/T_0006.PDF
https://www.hii.or.th/haii/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-2546.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/210428-file-DJhearvqU.pdf
http://www.audit.moi.go.th/books2550-11-22.PDF
https://legal.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88-2559.pdf
http://www.dla.go.th/work/e_book/eb3/eb060152.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/062/1.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER1/DRAWER022/GENERAL/DATA0001/00001122.PDF
https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=1038&filename=index
https://drive.google.com/file/d/1XSBMp8OCsauJqECOB-XZLB91-cRrNsEV/view
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF
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กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่ควรรู้ 

 

กฎหมายเกีย่วกับการจัดซื้อจัดจา้ง 

⬧ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

⬧ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 

⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2549 

⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

 

 

กฎหมายเกีย่วกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⬧  พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

⬧  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

⬧  กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560  

⬧  กฎกระทรวงกำหนดพัสดทุี่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวธิีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวธิีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 

⬧ กฎกระทรวงกำหนดพัสดทุี่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวธิีการจัดซื้อจัดจ้าง
 พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวธิีเฉพาะเจาะจง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 

⬧ กฎกระทรวงกำหนดวงเงนิการจัดซื้อจัดจ้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจดัจ้างทีไ่ม่
ทำ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2561 

⬧ กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกบัหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอทุธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 

⬧ กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 

⬧  กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดโุดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

http://regu.tu.ac.th/quesdata/Data/A61.pdf
http://regu.tu.ac.th/quesdata/Data/A61.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C728/%C728-20-9999-update.pdf
https://www.dsi.go.th/Files/Images/img25610830153511-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AF2539.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_22.pdf
https://multi.dopa.go.th/omd2/assets/modules/laws/uploads/77c095ae9d439937a27af15a937874e857aae36918c13740573202104320542.pdf
https://multi.dopa.go.th/omd2/assets/modules/laws/uploads/77c095ae9d439937a27af15a937874e857aae36918c13740573202104320542.pdf
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER0/DRAWER001/GENERAL/DATA0000/00000498.PDF
http://www.msdbangkok.go.th/dowload%20file/Law/To%20give%20or%20receive%20a%20gift%20of%20public%20officials%202544.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/210/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/063/T1.PDF?1
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/063/T1.PDF?1
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/20.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/20.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/33.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/006/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/100/T_0001.PDF


กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่ควรรู้ 

กฎหมายเกีย่วกับขา้ราชการพลเรอืน 

กฎหมายเกีย่วกับขอ้มูลข่าวสาร/การอำนวยการความสะดวก/เทคโนโลยีและดิจิทัล 

 

 

⬧ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

⬧ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

⬧ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

⬧ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

⬧ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

⬧ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

⬧ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 

⬧ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

⬧  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรง
 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ  
 ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม  พ.ศ. 2564 

 
 

⬧  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

⬧  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

⬧  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

⬧  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

⬧  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

⬧  พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

⬧  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

⬧  ประกาศ เร่ือง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม              
 (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/022/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/043/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/162/73.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/126/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/078/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/031/35.PDF
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w1-64-attachment.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w1-64-attachment.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w1-64-attachment.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w1-64-attachment.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/046/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/004/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/027/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0057.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/047/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/047/T_0001.PDF


กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่ควรรู้ 

กฎหมายเกีย่วกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

กฎหมายเกีย่วกับการปฏิบัติงานสารบรรณ 

รวมกฎหมายของสว่นราชการ 

ส่วน 

 
 

 

 

 ⬧ พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 ⬧ พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 

 ⬧ พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562 

 ⬧ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง 

 
 

 ⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 ⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

 ⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

 ⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

 
 

  

  

  

   

รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานการคลัง 
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานบังคับคดี รวมกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์ รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานคุมประพฤต ิ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานปศุสัตว์ รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน 
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานที่ดิน รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรม 
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/060/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0115.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/149/46.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00171493.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00171494.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/325/5.PDF
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D29Apr2022130616.pdf
https://www.mol.go.th/laws
https://sites.google.com/view/itacgdcmi/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/o6-%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.led.go.th/bill58.asp
http://law.m-society.go.th/law2016/home
http://e-service.cpd.go.th/elib/list_g1.asp
http://110.49.71.143/chiangmai/index.php/2019-06-06-04-07-35
https://pvlo-cmi.dld.go.th/HTML/กฎหมายด้านปศุสัตว์.html
https://alro.go.th/th/alro/category/article-category-1-84?cid=9932
https://www.dol.go.th/chiangmai/Pages/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.aspx
https://ola.industry.go.th/th/cms-of-507
https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=367


 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่ควรรู้ 

กฎหมายเกีย่วกับการสาธารณสขุ 

ส่วน 

รวมประกาศ/คำสั่งเกี่ยวกับสถานการณโ์ควิด – 19 ของจังหวัดเชียงใหม ่

ส่วน 

  

 

 ⬧ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 ⬧ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

 ⬧ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 

 

 

 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่ 
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http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D29Apr2022132315.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA71/%CA71-20-9999-update.htm
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/052/1.PDF
http://www.chiangmai.go.th/covid19/

