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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

-------------------- 

 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ยกร่าง รัฐบาลเป็นผู้ตรา  
เริ่มใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2560 (วันเริ่มใช้รัฐธรรมนูญ คือวันเดียวกันกับวันที่ลงนามรับรองและ
ประกาศ) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เป็นผู้ลงนามรับรอง รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้1 มีทั้งหมด 16 หมวด 279 มาตรา 1 บทเฉพาะ
กาล ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โครงสร้างทั้งหมดแบ่งเป็น 16 หมวด 

หมวด 1 บทท่ัวไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ 

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด 4 หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 

หมวด 5  หน้าท่ีของรัฐ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 

หมวด 7  รัฐสภา 
ส่วนท่ี 1 บททั่วไป ส่วนท่ี 2 สภาผูแ้ทนราษฎร 
ส่วนท่ี 3 วุฒิสภา ส่วนท่ี 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 
ส่วนท่ี 5 การประชุมร่วมกันของรฐัสภา 

หมวด 8  คณะรัฐมนตรี 

หมวด 9  การขัดกันแห่งผลประโยชน ์ หมวด 10 ศาล 
ส่วนท่ี 1 บททั่วไป ส่วนท่ี 2 ศาลยุติธรรม 
ส่วนท่ี 3 ศาลปกครอง ส่วนท่ี 4 ศาลทหาร 

หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ หมวด 12 องค์กรอิสระ 
ส่วนท่ี 1 บททั่วไป ส่วนท่ี 2 คณะกรรมการการ
เลือกตั้งส่วนท่ี 3 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนท่ี 4 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส่วนท่ี 5 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนท่ี 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หมวด 13 องค์กรอัยการ หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 

                                                           
1 เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ผู้ตราคือ สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ ผู้ยกร่างคอื สภา
ร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ลงนามรับรองคอื นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (ประธานสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ) 

________________________________ว.วชิาการ : คู่มอืประกอบวดิโีอตวิภาค ก. ท้องถิ่น กฎหมาย 11 ฉบับ ประจําปี 2564
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พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 

เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของต าบล 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537” 

  

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา 3  ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515 

บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. 2537 ________________________________________________________
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
-------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 

เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496” 

 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2486 และบรรดา
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา 4 เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก
ฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล และสารวัตรก านันในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. 2537 ________________________________________________________
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พระราชบัญญัติองค์การบรหิารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 

แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
-------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2540 

เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540” 

  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 

(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 

(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 

(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2506 

________________________________ว.วชิาการ : คู่มอืประกอบวดิโีอตวิภาค ก. ท้องถิ่น กฎหมาย 11 ฉบับ ประจําปี 2564
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
-------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542” 

  

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. 2537 ________________________________________________________
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
-------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2506 เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526” 

   

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป 

  

ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

3.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 

3.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2507 

3.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2516 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนด
ไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่กรณีที่กล่าวในข้อ 
5  

ข้อ 4  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ 

ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากท่ีได้
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอท าความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ข้อ 5  ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็น
อย่างอ่ืน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
-------------------- 

 

   ๑. เร่ืองทั่วไป  

 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  เริ่มบังคับใช้ วันที่
ประกาศ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ๒. มีการยกเลิก ประกาศของคณะปฏิวัติ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของ
คณะปฏิวัติ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รวม ๙ ฉบับ 

 ๓. นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติ 

 ๔. การบริหารราชการ / การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ (มาตรา ๓/๑) 

 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ 

 ๕. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา ๔ ) 

 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

  (๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

  (๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

  (๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

-------------------- 
 

 

   ๑. เร่ืองทั่วไป 

 ๑. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ เริ่มบังคับใช้ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๒. เกิดจาก มาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา  
๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

 ๓. นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 

 ๔. ค านิยาม 

 มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

 “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา  

 “ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
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พระราชบัญญัติ 

การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
-------------------- 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 

เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

  

 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” 

  

 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา 17 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  

 มาตรา 3  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการ
แจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด าเนินการใด 

 บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัติ
นี้แทน 

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. 2537 ________________________________________________________

268



 
พระราชบัญญัติ 

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

-------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542” 

  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

-------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542” 

  

มาตรา 2[1]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุ
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