กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่ งเสาในช่วงงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/10/1500_1.pdf?time=1508400288444
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่ องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ.2560
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/10/1499_1.pdf?time=1508400288444
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/10/1490_1.pdf?time=1507826553831
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2509
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/10/1492_1.pdf?time=1507826553831
กฎกระทรวง กาหนดกรณี การจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/10/1491_1.pdf?time=1508400288444
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2509
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/10/1492_1.pdf?time=1508400288444
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่ อง กาหนดแบบตามกฎกระทรวงการอนุ ญาตให้
ศึกษาวิจยั หรื อส่ งออกสมุนไพรควบคุมหรื อจาหน่าย หรื อแปรรู ปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/7/1452_1.pdf?time=1501491913565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การสัง่ ให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดา
และมารดาเป็ นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็ นการทัว่ ไป และการให้สัญชาติไทยเป็ นการเฉพาะราย
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/6/1415_1.pdf?time=1501491913565
ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่ อง กาหนดแบบตามกฎกระทรวงการ
อนุญาตให้ศึกษาวิจยั หรื อส่ งออกสมุนไพรควบคุมหรื อจาหน่าย หรื อแปรรู ปสมุนไพรควบคุมพื่อการค้า พ.ศ.
2560
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/5/1398_1.pdf?time=1495551969546
กฎกระทรวง การอนุ ญาตให้ศึกษาวิจยั หรื อส่ งออกสมุนไพรควบคุมหรื อจาหน่าย หรื อแปรรู ปสมุนไพร
ควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/5/1397_1.pdf?time=1501491913565

กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
กฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการ วาระการ
ดารงตาหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/4/1384_1.pdf?time=1492746940975
ระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติวา่ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรื อจ้างเหมาบริ การโดย
วิธีกรณี พิเศษ ฝึ กงาน หรื อจัดให้มีอุปกรณ์หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกฯ
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/4/1380_1.pdf?time=1492746940975
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกาหนดลักษณะของความ
พิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็ นอุปสรรคสาคัญยิง่ ในการประกอบอาชีพหรื อในการดารงชีพ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/3/1376_1.pdf?time=1492746940975
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผูป้ ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการ
ปฏิบตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ 2)
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/3/1375_1.pdf?time=1492746940975
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราห์ผปู ้ ่ วยที่ยากไร้ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
พ.ศ.2560
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/3/1370_1.pdf?time=1492746940975
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/2/1359_1.pdf?time=1492746940975
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง กาหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ย
ประชุมเป็ นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็ นรายเดือนและเป็ นรายครั้งสาหรับกรรมการ อนุกรรมการ
เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/2/1337_1.pdf?time=1487734433479
ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนกลางว่าด้วยธงประจาศูนย์อาสาสมัครปั องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/2/1333_1.pdf?time=1487734433479
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/1/1318_1.pdf?time=1487734433479

กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ ง
นักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/12/1311_1.pdf?time=1483498532926
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/11/1293_1.pdf?time=1483498532926
กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนี ยมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/11/1281_1.pdf?time=1483498532926
กฎกระทรวง กาหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุ รกิจโรงแรม พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/9/1246_1.pdf?time=1474964710501
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/9/1243_1.pdf?time=1473155027555
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/9/1244_1.pdf?time=1473155027555
กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/9/1245_1.pdf?time=1474964710501
ระเบียบกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็ น
พนักงานส่ วนท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/9/1242_1.pdf?time=1474964710501
พระราชบัญญัติ การบริ หารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/7/1202_1.pdf?time=1474964710501
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน พ.ศ.2554
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/7/1201_1.pdf?time=1468383376263
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/6/1184_1.pdf?time=1474964710501
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้
เอกชนร่ วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (พ.ศ.2559)
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/6/1166_1.pdf?time=1474964710501

กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
กาหนดการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/5/1159_1.pdf?time=1474964710501
ประกาศคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่ องกาหนด
วงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็ นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนาจับและดาเนิ นคดีกบั ผูก้ ระทาความผิด
ฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/5/1146_1.pdf?time=1474964710501
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง การกาหนดราคาชดใช้แทนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่ งคืนตาม
กฎหมาย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/4/1133_1.pdf?time=1474964710501
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง กาหนดชื่ อหรื อประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุม้ ครอง
สุ ขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ และกาหนดส่ วนหนึ่งส่ วนใดหรื อทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็ นเขตสู บ
บุหรี่ หรื อเขตปลอดบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองสุ ขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/4/1132_1.pdf?time=1474964710501
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อในท้องที่เทศบาลตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.2558
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/4/1128_1.pdf?time=1474964710501
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เรื่ อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่
6) พ.ศ.2558
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/2/1089_1.pdf?time=1474964710501
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/2/1090_1.pdf?time=1456732364136
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2558
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/10/1002_1.pdf?time=1474964710501
การแก้ไขคาผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/10/998_1.pdf?time=1474964710501

กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/9/986_1.pdf?time=1474964710501
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินยั ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/4/904_1.pdf?time=1474964710501
กฎกระทรวง กาหนดความเสี ยหายที่จะให้ได้รับค่าเสี ยหาเบื้องต้น จานวนเงินค่าเสี ยหายเบื้องต้น การร้อง
ขอรับและการจ่ายค่าเสี ยหายเบื้องต้น พ.ศ.2552
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/4/903_1.pdf?time=1442464320992
กฎกระทรวง การประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยทัว่ ไปหรื อตาราการแพทย์แผนไทยทัว่ ไป
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/4/900_1.pdf?time=1442464320992
กฎกระทรวง การประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.2558
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/4/901_1.pdf?time=1442464320992
กฎกระทรวง การขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจากัดสิ ทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตารับยา
แผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.2558
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/4/902_1.pdf?time=1442464320992
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/4/896_1.pdf?time=1442464320992
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบานาญของราชการส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15)
พ.ศ.2558
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/2/850_1.pdf?time=1442464320992
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก อบจ. รองนายก อบจ. ประธานสภา
อบจ. รองประธานสภา อบจ. สมาชิกสภา อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึ กษานายก อบจ. และกรรมการ
สภา อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/2/843_1.pdf?time=1442464320992
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกฯ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึ กษานายกฯ และการจ่ายค่าเบี้ยประชุ มกรรมการสภาเทศบาล. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2015/2/844_1.pdf?time=1442464320992

