
➢รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

➢พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2561

➢กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน /การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี/

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

พระราชกฤษฎีกา การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

กฎหมาย
ในการปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/156/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/021/6.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/127/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00018999.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102281.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00131866.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/055/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/075/51.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.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/00130026.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/084/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/114/21.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/137/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/062/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/076/1.PDF


➢กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

➢กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560

กฎกระทรวงก าหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

กฎกระทรวงก าหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีก ารจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุที่รัฐต้องก ารส่งเสริมหรอืสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

➢กฎหมายเกี่ยวกับขา้ราชการพลเรือน

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

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

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

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

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2564

2กฎหมาย
ในการปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/060/25.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/039/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/026/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/013/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00188659.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/104/6.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.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/086/20.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/063/T1.PDF?1
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/100/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/104/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/210/1.PDF
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


➢กฎหมายเกี่ยวกับขอ้มูลข่าวสาร/การอ านวยความสะดวก/และดิจิทัล

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

พระราชโองการ ประกาศนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)

➢กฎหมายเกี่ยวกับวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง

➢กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560

3กฎหมาย
ในการปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่

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/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


➢รวมกฎหมายของส่วนราชการ

รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานโยธาธิการและผังเมือง

รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานขนส่ง

รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน

รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานบังคับคดี

รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานพาณิชย์

รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์

รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานปศุสัตว์

รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานที่ดิน

รวมกฎหมายที่เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

➢กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523

➢รวมประกาศ/ค าสั่งเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

ของจังหวัดเชียงใหม่ 

4กฎหมาย
ในการปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่

http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/menu1.asp
https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/m-news/1472/
https://www.mol.go.th/laws
http://www.led.go.th/bill58.asp
https://www.moc.go.th/index.php/moc-km/2015-10-19-04-46-28/2015-10-19-06-14-10.html
http://e-service.cpd.go.th/elib/list_g1.asp
http://pvlo-cmi.dld.go.th/HTML/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C.html
https://www.dol.go.th/chiangmai/Pages/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.aspx
http://110.49.71.143/chiangmai/index.php/2019-06-06-04-07-35
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/038/27.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/016/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/052/1.PDF
http://www.chiangmai.go.th/covid19/command.html
http://www.chiangmai.go.th/covid19/command.html

